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Wie zijn wij:
Eisma Business Spectrum, kortweg EBS, is een onderdeel van Eisma Media groep.
De Eisma Media Groep (sinds 1874) is uitgever van hoogwaardige informatie en
communicatieproducten en -diensten (o.a. vaktijdschriften, websites en e-mail
nieuwsbrieven, events/awards en leermiddelen) in diverse business to business- en
educatieve markten.
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Wat doet EBS voor u:

EBS, heeft haar communicatieformule vernieuwd.
Voor de generieke adverteerder, de adverteerder die ondernemers wil bereiken,
bestaat het Eisma Business Spectrum. De mogelijkheid om een zakelijke campagne
in één keer cross-mediaal in te kopen. Met EBS communiceert u met ondernemers
uit verschillende branches tegen een gereduceerd tarief.
Voor uw gemak zijn er speciale EBS pakketten samengesteld. In één oogopslag
zien wat u voor uw geld krijgt. Uiteraard is de invulling, zoals u van ons gewend
bent, maatwerk!
Waarom communiceren via EBS:
•Eén aanspreekpunt: one-stop shopping voor alle merken van Eisma Media groep
•Zeer aantrekkelijke tariefstelling
•Indeling is maatwerk zowel multimediaal als cross mediaal
•Expertise en knowhow in content marketing

Het vizier op ondernemend Nederland
45 sterke merken van de Eisma Media Groep in BtoB Nederland
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Eisma Business Spectrum biedt generieke adverteerders een zakelijk communicatieplatform.
Voorwaarden:
Het aanbod van Eisma Business Spectrum geldt uitsluitend voor generieke adverteerders
en gaat van kracht bij een verspreiding in minimaal 3 verschillende branches.
De communicatieperiode en verdeling over de branches gaat in overleg.
U kunt kiezen uit het hele printportfolio excl. Bestelauto en Zakenauto.
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De Eisma Media Groep bevat ca. 45 sterke merken die diverse B2B branches bedienen.

BOUW
Aannemer
ArchitectuurNL
Bouwproducten.nl
Bouwwereld
Eisma’s Schildersblad
Glas in Beeld
Installatie en Sanitair
SchildersVakkrant
Technisch Gebouwbeheer
ZZP’er in de Bouw
Totale verspreiding print 62.100
Totaal gem. pageviews 823.884
Totaal gem. bezoekers 304.960
Totaal nieuwsbrief abonnees 144.000
INDUSTRIE
Aandrijftechniek
Bulk
Metaal Magazine
Products4Engineers
Recycling Magazine Benelux
Totale verspreiding print 41.700
Totaal gem. pageviews 121.650
Totaal gem. bezoekers 39.600
Totaal nieuwsbrief abonnees 28.900
LOGISTIEK
Logistiek Totaal
Verpakking Totaal
Totale verspreiding print 15.000
Totaal gem. pageviews 32.000
Totaal gem. bezoekers 10.000
Totaal nieuwsbrief abonnees 9.000
MOBILITEIT
Bestelauto
Truck & Transport Management (TTM)
Zakenauto
Totale verspreiding print 300.000
Totaal gem. pageviews 241.000
Totaal gem. bezoekers 53.500
Totaal nieuwsbrief abonnees 16.700

AGRI & FEED
Het Schaap
De Molenaar
Petfood Magazine
PlattelandsPost
Totale verspreiding print 18.800
Totaal gem. pageviews 55.300
Totaal gem. bezoekers 17.050
Totaal nieuwsbrief abonnees 12.438
PAARDEN
Bit
De Paardenkrant
De Paardenkrant Extra
Dressuur
Horses.nl
Totale verspreiding print 38.500
Totaal gem. pageviews 2.170.836
Totaal gem. bezoekers 458.816
Totaal nieuwsbrief abonnees 37.740

TRADE & FOOD
EVMI
Bakkers in Bedrijf
MarktVisie
Vakblad IJS!
Vis Magazine
Vis Special
Vlees+
Totale verspreiding print 18.500
Totaal gem. pageviews 146.900
Totaal gem. bezoekers 55.000
Totaal nieuwsbrief abonnees 13.570

BEELD & COMMUNICATIE
Professionele Fotografie
Sign+ Magazine
Stitch & Print International
Totale verspreiding print 19.300
Totaal gem. pageviews 226.080
Totaal gem. bezoekers 70.340
Totaal nieuwsbrief abonnees 14.079
LUCHTVAART
Piloot en Vliegtuig
Totale verspreiding print 5.300
Totaal gem. pageviews 45.000
Totaal gem. bezoekers 3.000
Totaal nieuwsbrief abonnees 3.000
SPORT
De Voetbaltrainer
Totale verspreiding print 4.000
Totaal gem pageviews 75.669
Totaal gem bezoekers 12.726
Totaal nieuwsbrief abonnees 9.264
SPECIALS
Haven op en overslag (industrie)
Stofbestrijding (industrie)
Workwear (industrie en mobiliteit)
Mode (paardensector)
Voeding (paardensector)
Product van het jaar (paardensector)
Beeldspecial (PF)
TIPA award (PF)
Vergrijzing als kans (bouwsector)
Werkkleding (bouwsector)
Hygiëne
Verpakking

5.000
10.000
43.900
25.000
25.000
30.000
9.000
7.000
20.000
40.000
18.000
32.600

Het vizier op ondernemend Nederland
De Eisma Media Groep bevat ca. 45 sterke merken die diverse B2B branches bedienen.

Online

Print

Pakketprijs € 15.000

20 x advertorial in nieuwsbrief naar keuze
200.000 views leaderboard of rectangle
4 x logolink, site naar keuze, 1 maand

Pakketprijs € 15.000

8 x 1/1 pagina full colour
of

Combi
Pakketprijs € 15.000
5 x 1/1 pagina full colour
of 10 x 1/2 pagina full colour
150.000 views leaderboard

16 x 1/2 pagina full colour

10 x advertorial in nieuwsbrief naar keuze
1 x logolink, site naar keuze, 1 maand

Pakketprijs € 25.000

40 x advertorial nieuwsbrief naar keuze
600.000 views leaderboard of rectangle
200.000 views rich media

Pakketprijs € 25.000

14 x 1/1 pagina full colour

of

400.000 views rich media
10 x logolink, site naar keuze, 1 maand

20 x advertorial in nieuwsbrief naar keuze
3 x logolink, site naar keuze, 1 maand

Pakketprijs € 35.000

Pakketprijs € 35.000

1.000.000 views leaderboard of rectangle

10 x 1/1 pagina full colour
of 18 x 1/2 pagina full colour
300.000 views leaderboard of rectangle

28 x 1/2 pagina full colour

7x logolink, site naar keuze, 1 maand

60 x advertorial nieuwsbrief naar keuze

Pakketprijs € 25.000

20 x 1/1 pagina full colour
of
40 x 1/2 pagina full colour

Pakketprijs € 35.000
15 x 1/1 pagina full colour
of 30 x 1/2 pagina full colour
500.000 views leaderboard of rectangle
30 x advertorial in nieuwsbrief naar keuze
5 x logolink, site naar keuze, 1 maand

Voorwaarden:
Generieke adverteerder
Minimaal 3 verschillende branches
Communicatieperiode en verdeling
over de branches, in overleg
Keuze uit het hele print portfolio
excl. Bestelauto en Zakenauto.

Voor

meer informatie kunt u contact
opnemen met
Taco Kok, account manager EBS
T

088 - 20 44 975

E

t.kok@eisma.nl

