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Een leaderboard is een grote, bijna paginabrede advertentie en is één van 
de meest gangbare formaten. Een leaderboard wordt direct onder de 
navigatiebalk (de header) getoond.  
Doelstelling 
• thematisch 
• actie / conversie / leads 
Pluspunten 
• hoge attentiewaarde door plaats en formaat 
• creatieve vrijheid om de boodschap over te brengen 
• veel mogelijkheden, o.a. streaming video 
Specificaties 
728 x 90 pixels, 40kb  /  320 x 50 pixels (mobiel) 
Tarief 
• € 348,- per maand 
• € 3478,-  per jaar 

Een rectangle is een opvallend groot advertentie-
formaat dat altijd rechts op de pagina, boven de  
‘vouw’ staat. Het formaat leent zich uitstekend  
voor de communicatie van verschillende typen 
boodschappen, waaronder video. 
 
Specificaties 
• 336 x 280 pixels, 80 Kb  / 300 x 250 pixels (mobiel) 
  
Tarief 
 € 418,- per maand 
 € 4174,-  per jaar 

.Leaderboard 

Website: www.bulkgids.nl  Rectangle 

Full Banner 

Een full banner is een horizontaal advertentie- 
formaat. 
 
Doelstelling 
• actie / conversie 
• naamsbekendheid 
Pluspunten 
• attentiewaarde 
• voldoende ruimte voor tekst en beeld 
   (horizontale animatie) 
 
Specificaties 
• 468 x 60 pixels, 40 Kb  / 320 x 50 pixels (mobiel) 
 
Tarief 
 € 296,- maand 
 € 2956,-  per jaar 
 

Logolink 

Een logolink is een korte klikbare tekst in combi- 
natie met een logo, die naar de website leidt.  
 
Doelstelling 
• traffic genereren 
• call-to-action 
Pluspunten 
• kostenefficiënte manier van adverteren 
• attentiewaarde door het redactionele karakter 
 
Specificaties 
• 2 x 35 tekens plus logo (max. 110 x 35 pixels) 
 
Tarief 
 € 788,- per half jaar 
 € 1449,- per jaar 
 

Leaderboard 

Rectangle 

Logolink 

Full banner 

Tariefkaart  2018 
  Datum: januari 2018 

.Uitgelicht 

In de positie “Uitgelicht” kan nieuws geplaatst worden die qua vorm en opmaak  
aansluit bij redactionele content. Deze content blijft een maand zichtbaar op de 
homepage. Interessante positie omdat reclame en relevante content goed  
samen gaan. 
Specificaties 
200 woorden         1 afbeelding          URL 
Tarief 
 € 400,- per maand 
 

Uitgelicht 
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Nieuwsbrief Bulk 

Advertorial 

Een advertorial is een tekstadvertentie met foto, 
met doorklikmogelijkheden naar de website van 
de adverteerder. De advertorial in een 
nieuwsbrief staat tussen de redactionele content 
en is daarom niet te missen voor de lezer.  
De basisuitvoering van de advertorial bestaat uit 
een afbeelding die links of rechts van de tekst 
staat. 
 
Specificaties 
• afbeelding: 600 x 400 pixels 
• bestandsgrootte: max. 99 Kb 
• kop, body, pay-off 400 tekens incl. spaties 
• URL waarnaar de advertorial linkt 
• ondersteunende formaten (materiaal): jpg., gif 
of .png. 
 
Tarief 
 € 275,- per editie 
 € 2.750,- per jaar (12 edities)  

Een full banner is een horizontaal advertentie- 
formaat. 
 
Doelstelling 
• actie / conversie 
• naamsbekendheid 
Pluspunten 
• attentiewaarde 
• voldoende ruimte voor tekst en beeld 
  (horizontale animatie). 
 
Specificaties 
 468 x 60 pixels, 40Kb  / 320 x 50 pixels (mobiel)  
 
Tarief  
 € 238,- per editie 
 € 2376,- per jaar (12 edities) 

Full Banner 

Advertorial 

Verschijning 

Blockbuster 

Een blockbuster is een groot formaat banner die ook op mobiele apparaten 
zijn formaat houdt. De blockbuster is prominent in beeld, over de volle 
breedte van de pagina.  
 
Specificaties 
• 550 x 150 pixels, 80 Kb 
 

Tarief 
• € 300,- per editie 
• € 3.000,- per jaar (12 edities) 
 

Statistiek Nieuwsbrief 

3500 abonnees 

Tariefkaart  2018 
  Datum: januari 2018 

Blockbuster 

Advertorial 

Full banner 

Eén keer in de week op donderdag waarvan 8 x thema nieuwsbrief. 


