Bereik, mogelijkheden en tarieven 2018

MEER PAARD • MEER PASSIE • MEER PLEZIER

Uw communicatiedoelstelling,
onze gezamenlijke uitdaging!
Contact: telefoon 088-2944980
of e-mail verkoop.paarden@eisma.nl
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Bereik, mogelijkheden en tarieven 2018
Doelgroep en bereik
Doelgroep: 	Recreant en basiswedstrijdruiter, personen met 1 tot
3 eigen paarden
Leeftijd:
16 tot 55 jaar
Welstandsklasse:
Midden tot hoog inkomen

Via het merk Bit bereikt u zo’n 400.000 paardenliefhebbers. Hiervoor
hebben wij een cross-mediaal bereik weten te creëren. Dit doen
we met print, online, social media en live evenementen. Via deze
kanalen weten wij de doelgroep op verschillende momenten van de
dag te bereiken en te informeren met relevante en fun informatie.

Bit magazine + e-magazine

Is dit de doelgroep die u met uw product of dienst wilt bereiken?
Dan gaan wij graag met u aan tafel om samen met u een effectief
communicatieplan te ontwikkelen. Waarbij we op creatieve wijze
uw naamsbekendheid, merkkennis en positieve merkhouding
vergroten binnen de grootste community van de paardensector.
Hierdoor neemt de kans op verkoop van uw product/merk toe in
de beslissingsfase van uw doelgroep. Verder behoren ook lead
generation en direct sales actviteiten tot de middelen die ingezet
kunnen worden. Uw communicatiedoelstelling, onze gezamenlijke
uitdaging.

Advertentie tarieven
Formaat
2/1 pagina
1/1 pagina
1/2 pagina
1/4 pagina
1/8 pagina

1x
€ 3.830
€ 2.555
€ 1.545
€ 930
€ 485

3x
€ 3.635
€ 2.460
€ 1.470
€ 885
€ 465

Op aanvraag:
Bereik: Circa 40.000 personen.
Abonnementen +
losse verkoop
Magazine +
e-magazine

6x
€ 3.415
€ 2.280
€ 1.260
€ 835
€ 435

8x
€ 3.175
€ 2.135
€ 1.135
€ 1.170
€ 405

10x
€ 2.690
€ 1.795
€ 990
€ 660
€ 340

Contractperiode: 		

IM –advertentie, meehechters,
opplakkers, losse bijsluiters
1 jaar

Productberichten Bit Stalt uit

€ 280,-

Contentmarketing/advertorials

Verschijning

Nieuws van
Een redacteur van Bit verzamelt via u relevante informatie over uw merk,
product en/of dienst om daarmee een redactioneel artikel te schrijven wat
aansluit bij uw doelgroep.

Nr. Deadline 		
reserveren		
1 vr-26-01-18		
2 vr-09-03-18 		
3 do-26-04-18		
4 vr-08-06-18		
5 vr-27-07-18		
6 vr-24-08-18		
7 vr-28-09-18		
8 vr-09-11-18		

Deadline			
aanleveren			
wo-31-01-18 		
wo-14-03-18 		
wo-02-05-18 		
wo-13-06-18 		
wo-01-08-18 		
wo-29-08-18 		
wo-03-10-18 		
wo-14-11-18 		

verschijning
data			
vr-16-02-18
vr-30-03-18
vr-18-05-18
za-29-06-18
vr-17-08-18
vr-14-09-18
vr-19-10-18
vr-30-11-18

Bit Vlogazine
4 vr-08-06-18		
8 vr-09-11-18		

wo-13-06-18 		
wo-14-11-18 		

za-29-06-18
vr-30-11-18

Opties voor directe online koppeling:
•E
 en link naar de webshop op bitmagazine.nl, met een speciale aanbieding
voor lezers van Bit en bezoekers van bitmagazine.nl.
•L
 ink naar winpagina op bitmagazine.nl met mogelijkheid tot het winnen
van uw merk, product en/of dienst.
•L
 ink naar landingspagina op bitmagazine.nl waar uw product nog
uitgebreider (digitaal) gepresenteerd wordt. Ook het tonen van uw video
is hier mogelijk. Deze landingspagina wordt SEO proof gemaakt en is een
link naar uw eigen website.
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Bereik, mogelijkheden en tarieven 2018
Bitmagazine.nl (Website/mobiel)
Bereik:

tussen de 200.000 - 300.000 unieke
bezoekers gemiddeld per maand en
1.0 miljoen pageviews (70% via mobiel verkeer!)

Leaderbord

Banner tarieven
Medium rectangle max. 6 adverteerders
• Tarief per maand
€ 1.505,• Tarief per week
€ 515,-

Rectangle

Video

Leaderbord max. 6 adverteerders
• Tarief per maand
€ 1.175,• Tarief per week
€ 390,Billboard, halfpage banner en floor ad
• Tarief
€ 20,- per (CPM)
Rich Media	aanleveren third party tag, bij hosting door Bit
€ 150,- extra kosten.
Geo targeting

Tarief op aanvraag

Contentmarketing/advertorials

Bitmagazine.nl

• Nieuws van ….+ carrousel + landingspagina				
• Nieuws van ….+ afbeelding homepage + landingspagina
• Getest door …+ afbeelding homepage + landingspagina
•V
 ideo van .…..+ afbeelding homepage + landingspagina

Nieuws van

• Tarief videoproductie op aanvraag
Tarief per maand € 1.130,De advertorials zijn redactioneel ogende blokken met een doorlink naar een
landingspagina. De uiting is een maand direct zichtbaar tussen redactionele
inhoud. De landingspagina wordt SEO proof opgemaakt, en opgeslagen en
is vindbaar via de zoekfunctie. Ook na de maand van publicatie.

Contentmarketing/Advertorials

Sponsoring video/blog
Uw merk prominent aanwezig als sponsor van een redactionele video of
video blog.
Sponsoring video/blog
• sponsoring van instructie-video’s

Tarief op aanvraag
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Bereik, mogelijkheden en tarieven 2018
Bit Facebook
Bereik:
60.000 likes, gemiddeld unieke betrokken
personen per week: 100.000. Facebook is inzetbaar bij een relevante,
onderscheidend en geruchtmakende campagne die deel uitmaakt van
een breder ingezet communicatieplan bij Eisma.

Bit e-mailnieuwsbrief (redactionele versie)
Bereik:
Circa 32.000 personen
Advertorial: 	Een advertorial is een klikbare tekstadvertentie
die qua opmaak gelijkenis vertoont met de
redactionele inhoud van de nieuwsbrief.

schermprint van
Bit facebook

E-mail tarieven
Advertorial: 	Een advertorial is een klikbare tekstadvertentie
die qua opmaak gelijkenis vertoont met de
redactionele inhoud van de nieuwsbrief.
Tarief: € 355,- per keer.

blockbuster

Blockbuster: 	Een blokbuster is een horizontaal advertentieformaat, dat bijna volledig over de gehele
breedte van de nieuwsbrief loopt.
Tarief: € 224,- per keer.
advertorial

Bijzondere opties
Direct e-mailnieuwsbrief
Bereik:

Circa 32.000 personen

•S
 peciale aanbieding van adverteerder in Bitmagazine look en feel
Verzonden naar alle opt-in commerciële adressen
•T
 arief op aanvraag
Marktonderzoek
Naamsbekendheid en koopintentie onderzoek (Nul + 1 meting):
Om te weten waar u met uw merk op dit moment staat in de perceptie
van de Bit doelgroep kunnen wij u voorafgaand aan een
communicatiecampagne een nulmeting aanbieden. Dit doen we door een
aantal gerichte vragen te stellen, via het Bit lezerspanel.

Direct e-mailnieuwsbrief

Special e-mailnieuwsbrieven
Aantal abonnees:

Getest dóór en vóór Bit lezers
Uw product laten testen door Bit lezers en feedback ontvangen in de
vorm van een professionele rapportage.

Bit e-mailnieuwsbrief

Circa 32.000 personen

•T
 hema nieuwsbrief 3 á 4 redactionele stukjes die gaan over een
onderwerp.
•T
 hema kan aangevuld worden met advertorials van meerdere leveranciers,
of met advertorials van één leverancier.
Tarief op aanvraag
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Technische gegevens en aanleverspecificaties
Bit (magazine + e-magazine)
Formaten

Aanleveradres

Formaat
staand (b x h in mm)
2/1 pagina
430 x 268
1/1 pagina
200 x 268
1/2 pagina
98 x 268
1/4 pagina
98 x 132
1/8 pagina 		
1/1 zetspiegel
2/1 zetspiegel

200 x 268
430 x 268

1/1 bladspiegel
2/1 bladspiegel

230 x 300
466 x 300

liggend (b x h in mm)
-200 x 132
200 x 64
98 x 64

Per e-mail tot 10 mb naar bit@zeedesign.nl
Vanaf 10 mb via de graters servers www.dropsend.com
www.wetransfer.com naar: bit@zeedesign.nl

Aanleveren bijsluiters
Aantal: op aanvraag
Afwerken handzaam in dozen verpakt

afloop: 3 mm rondom extra
afloop: 3 mm rondom extra

Bladspiegel (aflopende) advertenties moeten aangeleverd worden + 3mm
afloop rondom extra.
Afugdikte in ivm lumbecken: op aanvraag (+- 6 mm)

Aanleveren advertentiemateriaal

Deadline: uiterlijk 5 werkdagen voor deadline
Producten moeten voorzien zijn van een vrachtbrief of vervoersdocument,
waarop de volgende gegevens vermeld moeten zijn:
Aanleveradres:
Veldhuis Media
T.a.v. Theo Nitrauw
Kanaaldijk OZ 3
8102 HL Raalte

Digitaal advertentie materiaal
PDF
• Certified PDF
• Alle fonts invoegen
Adobe inDesign
• Alle (Macintosh) fonts, illustraties en beelden meesturen
Adobe Illustrator
• Lettertypen omzetten naar lettercontouren
• Flattened (niet in lagen)
• *.ai, *.eps
Adobe Photoshop
• *.tiff, *.eps, *.jpg, *.psd
• Geen multikanaal of duotoon beelden
Overig (zonder opmaak)
• Tekst uitsluitend in Word, afbeeldingen separaat bijvoegen
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Technische gegevens en aanleverspecificaties
Bitmagazine.nl en e-mailnieuwsbrief
Website: bannerformaten

Algemene informatie

Formaat b x h in pixels

Uitgegeven door

Eisma Horsesmedia
Informaticaweg 3
7007 CP Doetinchem

Uitgever

Dorien van Dijk

Salesmanager

Eddy Hoornstra
M +31(0)6 317 688 30
E e.hoornstra@eisma.nl

Advertentieverkoop

André Kunze, Senior accountmanager
M +31(0)6 317 688 42
E a.kunze@eisma.nl

• mobiel

leaderbord mobiel
320 x 50 pixels
medium rectangle	300 x 250 pixels
		
max. 99 kb/gif of flash met URL
• desktop	leaderboard
728 x 90 pixels
medium rectangle	300 x 250 pixels
		
max. 99 kb/gif of flash met URL
• half page banner 300x 600 pixels
• billboard in overleg		
• floorad in overleg
	• B
 ij Richmedia: aanleveren third party tag (HTML 5) en een
backup gif meeleveren

Cindy Haentjens, Binnendienst accountmanager
T +31(0)88 29 44 980
E c.haentjens@eisma.nl

Website: aanleveren content/advertorials
Nieuws van …/ video van…. (carrousel)
liggende foto + korte tekst (max. 45 tekens incl. spaties)

Janet Peters
T +31 (0) 882 944 828
E j.peters@eisma.nl

Voor landingspagina tekst 300 woorden, foto’s (max. 2, minimaal 700 pixels
breed) en embedded code voor filmpje (YouTube of andere site), URL. Evt.
prijsvraagformulier
Nieuws van …/ video van…. (Homepage)
Aanleverspecificaties: Tekst (max. 1 A4), circa 6 foto’s (minimaal 700 pixels
breed), tekst 300 woorden, eventueel embedded code voor film (YouTube)
linkbuilding en prijsvraag.

Bit e-mailnieuwsbrief (redactionele versie)
Advertorial specificaties
• Afbeelding 600 b x 400 h
• Geen (kleine) teksten in afbeelding
• Geen witte achtergrond
• Afbeelding in JPEG en maximaal 120kb
• Tekst maximaal 400 tekens inclusief spaties en titel
• URL aanleveren
Blockbuster specificaties
(b x h) 550 x 150 pixels, max. 80 kb. + aanleveren URL

Dyanne Schiphorst
T +31 (0) 882 944 743
E d.schiphorst@eisma.nl
Marketing

Eisma Horsesmedia
T +31 (0)88 29 44 868
E marketing.horses@eisma.nl

Redactie

Dorien van Dijk, Hoofdredacteur
T +31(0)88 22 33 970
E d.vandijk@eisma.nl
Lonneke Ruesink, Eind- & Beeldredacteur
T +31(0)88 29 44 971
E l.ruesink@eisma.nl
Linde Oortveld, Eindredacteur
T +31(0)88 29 44 963
E l.oortveld@eisma.nl

Aanleveradres online materiaal
e-mailadres van desbetreffende accountmanager
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