
www.pompnl.nl 

Op alle orders en leveringen zijn onze algemene leveringsvoorwaarden van toepassing, zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Leeuwarden onder 

nummer 2615. Prijzen in Euro en exclusief 21% BTW. Wijzigingen onder voorbehoud. Aan deze tariefkaart kunnen geen rechten worden ontleend. 

Leaderboard 

Een leaderboard wordt direct onder de header getoond en 
heeft een hoge attentiewaarde door plaats en formaat. 
De banner wordt opgenomen in een carrousel met max. 4  
andere banners.  
 
Specificaties 
• 728 x 90 pixels, maximaal 49 kb 
Tarief 
 € 750,-  per half jaar of € 1.350,- per jaar. 
 
 

Half Page Ad 

De halfpage ad is de banner met de grootste oppervlakte en bij  
uitstek geschikt voor het behalen van thematische doelstellingen. 
De banner wordt opgenomen in een carrousel met max. 4 andere 
banners. 
 
Specificaties 
• 336 x 600 pixels, maximaal 49 Kb 
Tarief 
 € 950,- per half jaar of € 1650,- per jaar. 

Logolink 

Een logolink is een korte klikbare tekst in combinatie met een logo, 
die naar een website leidt. 
 
Specificaties 
• Kopregel maximaal 30 tekens plus logo (60 x 30 pixels) 
• Tekstregel maximaal 35 tekens (Inclusief spaties en leestekens). 
Tarief 
• € 400,- per half jaar of € 750,- per jaar. 

Aanleverspecificaties 

Technische eisen van de banners:  
• Bestandsformaten: .jpg, .gif, animated .gif, Html5  
   Self Contained. 
• Html Code  
• Javascript Code 
  
• Aanleveradres: v.hermans@eisma.nl.  
•  o.v.v. website of nieuwsbrief, periode en URL-adres 
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Op alle orders en leveringen zijn onze algemene leveringsvoorwaarden van toepassing, zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Leeuwarden onder 

nummer 2615. Prijzen in Euro en exclusief 21% BTW. Wijzigingen onder voorbehoud. Aan deze tariefkaart kunnen geen rechten worden ontleend. 

Digitale Nieuwsbrief 

Full banner 

Een full banner is een horizontaal advertentieformaat, dat 
bijna volledig over de gehele breedte van de pagina loopt. 
 
Specificaties 
• 468 x 60 pixels, maximaal 40 Kb 
 
Tarief 
 € 250,- per editie 
 € 3.000,- per half jaar 
 € 5.000,- per jaar 

Advertorial 

Een advertorial is een tekstadvertentie met foto, met doorklik- 
mogelijkheden 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 
 € 250,- per editie 
 € 3.000,-  per half jaar 
 € 5.000,- per jaar 
 
 

Aanleverspecificaties 

Technische eisen van de banners:  
• Bestandsformaten: .jpg, .gif, animated .gif 
• Html Code  
 

• o.v.v. nieuwsbrief en URL-adres van de landingspagina 
 

Banners of advertorials voor plaatsing in nieuwsbrieven kunt u 
mailen naar: traffic.industrie@eisma.nl.    
met een cc naar Vincent Hermans, v.hermans@eisma.nl. 

Verzenddatum digitale nieuwsbrief 

Wekelijks op dinsdag naar ruim 3.000 nieuwsbrieflezers 

Meer informatie 

Neem contact op met een van onderstaande personen voor meer 
informatie. 
 
Marcel Meijers                          Vincent Hermans  
Accountmanager                          Accountmanager   
T  035 - 54 13 064                           T  088-2944740  
M 06 - 51 98 92 72                           M 06-55689962 
E  marcelmeijers@pompnl.nl        E v.hermans@eisma.nl 
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