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Een rectangle is een opvallend groot advertentieformaat dat altijd
rechts op de pagina, boven de ‘vouw’ staat. Het formaat leent zich
uitstekend voor de communicatie van verschillende typen bood-
Schappen, waaronder video.

Specificaties
• 336 x 280 pixels, max. 49 Kb / 300 x 250 pixels (mobiel)

Tarief
per half jaar € 2.852,- per jaar € 4.950,-

Een logolink is een korte klikbare tekst in combinatie met een logo,
die naar een website leidt.

Specificaties
• Kopregel maximaal 30 tekens tekens plus logo (60 x 30 pixels)
• Tekstregel maximaal 35 tekens (Inclusief spaties en leestekens).

Tarief
€ 380,- per maand

Wallpaper
Een erg opvallende communicatie uiting, die heel creatief ingezet 
kan worden. Wallpaper verschijnt namelijk naast de site en is 
daardoor extra opvallend. 

Specificaties
• 2 afbeeldingen van 145 x 650 pixels, samen  max. 99 kB
/ 300 x 250 pixels (mobiel)

Tarief
€ 757,- per maand

Leaderboard
Een leaderboard wordt direct onder de header getoond. 
Het  heeft een hoge attentiewaarde door plaats en formaat.

Specificaties
• 728 x 90 pixels, max. 49 kB / 320 x 50 pixels (mobiel)

Tarief
per half jaar € 2852,- per jaar € 4.950,-

Rectangle

Logolink

Maandelijks gemiddeld 
53.000 pageviews
29.000 unieke bezoekers .

Op alle orders en leveringen zijn onze algemene leveringsvoorwaarden van toepassing, zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Leeuwarden onder
nummer 2615. Prijzen zijn per plaatsing in Euro, gebaseerd op plaatsing in full colour, exclusief 21% BTW. Contractperiode:12 maanden, ingangsdatum 
uitsluitend datum eerste plaatsing. Wijzigingen onder voorbehoud. Aan deze tariefkaart kunnen geen rechten worden ontleend.

Website statistieken
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Full banner
Een full banner is een horizontaal advertentieformaat, dat niet 
volledig over de gehele breedte van de pagina loopt. 
Full banners staan middenin de content 

Specificaties
• 468 x 60 pixels, max. 30 kB / 320 x 50 pixels (mobiel)

Tarief
Per half jaar € 1.458,- per jaar € 2.533,-

Full banner



www.schildersvak.nl

Aanleverspecificaties banners
Geaccepteerde bestandsformaten online JPG, GIF, HTML 5 
voorzien van een CLickTag: 
www.adverterenbijeisma.nl/specificaties/clicktags 
HTML5 banners publiceren met behulp van een 3th Party Tag 
van bijvoorbeeld Weborama (voorheen Adrime). 

Html5 aanleverspecificaties 
Aanleveren als 3th Party Tag, DoubleClick Studio creative, 
DoubleClick Campaign Manager tag (DCM inred) of Self
contained Html5 creative. Dus geen Html5 creative bundle in een 
ZIP-file. 
Voor meer informatie: 
www.adverterenbijeisma.nl/specificaties/html5-banners

Mobiele banners
Graag ontvangen we van u, bij elke online campagne, een 
reguliere banner en een banner voor een mobiel apparaat. 

Leveranciersgids

Om extra op te vallen en om traffic naar uw eigen site of sales
leads te genereren hebben wij voor u dit pakket samengesteld.

Dit pakket bestaat uit:
1. een bedrijfsprofiel inclusief foto bij uw bedrijfsgegevens 

(beschrijving van 200 woorden, incl. vermelding van website 
en e-mailadres en foto van 200 x 174 pixels)

2. uw gegevens op de eerste pagina van 
zoekresultaten (topvermelding)

3. logo bij uw bedrijfsgegevens (200 x 174 pixels)

4. URL en e-mail vermelding bij uw bedrijfsgegevens

5. een PDF van productgegevens bij uw bedrijfsgegevens

Pakketprijs € 735,- per jaar 

Advertorial
Een advertorial is een tekstadvertentie die qua opmaak gelijkenis 
vertoont met de redactionele inhoud van de pagina. Door op de 
advertorial te klikken komt de bezoeker op een landingspagina.

Specificaties
• 200 tekens plus logo (100 x 50 pixels of 70 x 70 pixels)

Tarief
Per € 633,- per maand

Op alle orders en leveringen zijn onze algemene leveringsvoorwaarden van toepassing, zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Leeuwarden onder
nummer 2615. Prijzen zijn per plaatsing in Euro, gebaseerd op plaatsing in full colour, exclusief 21% BTW. Contractperiode:12 maanden, ingangsdatum 
uitsluitend datum eerste plaatsing. Wijzigingen onder voorbehoud. Aan deze tariefkaart kunnen geen rechten worden ontleend.
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Digitale Nieuwsbrief

Full banner
Een full banner is een horizontaal advertentieformaat, dat
Bijna volledig over de gehele breedte van de nieuwsbrief loopt. 
Full banners staan middenin de content.

Specificaties
• 468 x 60 pixels, maximaal 80 Kb
• Bestandstype afbeelding: .jpg, .gif of .png  (10/30 kB)
• Voorzien van url van de landingspagina

Tarief
€ 505,- (per editie)

Advertorial
Een advertorial is een klikbare tekstadvertentie die qua opmaak 
gelijkenis vertoont met de redactionele inhoud van de pagina.

Specificaties
• Kop, body, pay-off 400 tekens incl. spaties
• Afbeelding 600 x 400 pixels. Formaat i.v.m. schaalbaarheid voor smartphones.
• Bestandstype afbeelding: .jpg, .gif of .png  (50-120 kB)
• Voorzien van één url van de landingspagina

Tarief
€ 505,- (per editie)

Verzenddatum digitale nieuwsbrief
Wekelijks op woensdag  naar ruim 5.700 nieuwsbrieflezers

Meer informatie
Neem contact op met de verkoopafdeling voor meer informatie.

Eddy Hoornstra
Accountmanager buitendienst
T  088-29 44 754 

Sabine Visser
Accountmanager
T 088-29 44 705 

Op alle orders en leveringen zijn onze algemene leveringsvoorwaarden van toepassing, zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Leeuwarden onder
nummer 2615. Prijzen zijn per plaatsing in Euro, gebaseerd op plaatsing in full colour, exclusief 21% BTW. Contractperiode:12 maanden, ingangsdatum 
uitsluitend datum eerste plaatsing. Wijzigingen onder voorbehoud. Aan deze tariefkaart kunnen geen rechten worden ontleend.

Aanlevering online advertentiemateriaal

Online advertentiemateriaal kunt u mailen naar:

onlinemateriaal@eisma.nl
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