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Leader board

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, max. 99 Kb /  320 x 50 pixels (mobiel) max. 49 Kb
Tarief
€ 1120,- per half jaar / € 1.936,- 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, max. 99 Kb /
300 x 250 pixels (mobiel), max. 49 Kb

Tarief
€ 1.210,- per half jaar / € 2.100,- per jaar

Aanleveren onlinemateriaal

Website: www.recyclingmagazine.nl Rectangle

Full Banner

Een full banner is een horizontaal advertentiefor-
maat dat bijna volledig over de gehele breedte van de 
pagina loopt.

Doelstelling
• actie / conversie
• naamsbekendheid creëren
• gunstige positie (in het hart van de content)
• voldoende ruimte voor tekst en beeld

(horizontale animatie)
Specificaties
468 x 60 pixels / 320 x 50 pixels, beide max. 49 Kb

Tarief
€ 931,- per half jaar / € 1.613,- per jaar

Box Banner

Een box banner is bij uitstek geschikt voor doelen 
als het vergroten van naams- of merkbekendheid.
Een box banner linkt door naar een website naar 
keuze.

Specificaties
137 x 60 pixels, max. 20 kb
Tarief
€ 529,- per half jaar / € 931,- per jaar

Leveranciersgids pakketten

Leaderboard

Rectangle

Box Banner

Full banner

Pakket NAW Categorieën Logo Social media Bedrijfsprofiel Prijs 

- Telefoon/Fax - Rubrieken - E-mail (actief) - Google Maps - Foto bedrijf

- E-mail - Trefwoorden - Internet (actief) - Bedrijfs tweets - PDF brochure

- Internet - Merken - Print vermelding

Basis Ja 1x - - - Gratis

Brons Ja 3x Ja - - € 473,-

Zilver Ja 5x Ja Ja Ja € 928,-

Goud Ja 10x Ja Ja Ja € 1194,-

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

Html5 Self Contained
• Html Code 
• Javascript Code
• HTML5 selfcontained

• Aanleveradres: traffic.industrie@eisma.nl
met cc naar
f.balduk@eisma.nl of  l.meyers@eisma.nl
o.v.v. website of nieuwsbrief, periode en URL-adres
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Nieuwsbrief Recycling Magazine

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 waarna de advertorial linkt
• ondersteunende formaten (materiaal): jpg., gif of 
.png

Tarief
* € 208,- per editie
* € 1.850,- per jaar (12 edities) 

Blockbuster

De blockbuster staat bovenaan de redactionele content in de nieuwsbrief. 
De boodschap  kan op deze wijze niet aan het oog van de lezer ontsnappen. 
Dit formaat advertentie is prominent in beeld, over de volle breedte van de 
pagina.

Specificaties
• 550 x 150 pixels, max. 80 Kb

Tarief
• € 371,- per editie
• € 3.564,- per jaar (12 edities)

Aanleverspecificaties

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

• o.v.v. nieuwsbrief en URL-adres van de landingspagina
Aanleveradres: traffic.industrie@eisma.nl
met cc naar f.balduk@eisma.nl of j.wanjala@eisma.nl
o.v.v. nieuwsbrief, verschijndatum en URL-adres
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Een full banner is een horizontaal advertentieformaat,
die bijna volledig over de gehele breedte van de
pagina loopt.

Specificaties
468 x 60 pixels, 40 Kb

Tarief
 € 208,- per editie
 € 1.850,- per jaar (12 edities) 

Wekelijks op woensdag naar 2750 abonnees

Full banner

Verschijning / aantal abonnees

Advertorial 

Advertorial

Blockbuster

Full banner
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Special Newsletter Recycling Magazine

Tariefkaart  2019

Een Special Newsletter is een extra digitale nieuwsbrief 
waarbij een advertentie boven redactionele berichten staat. 
De redactionele berichten worden door de redactie uitgezocht 
en de adverteerder levert zijn advertentie aan. Deze 
boodschap wordt exclusief verzonden naar abonnees van de 
nieuwsbrief van Recycling Magazine Benelux.
Dat levert een hoge clickrate op de advertentie.

Voordelen Special Newsletter
• extra grote advertentieruimte om de aandacht op uw 

producten/bedrijfsprofiel te vestigen (bijv. voor een actie).
• groot lezerspubliek en minder waste
• directe respons
• het verhoogt de traffic naar uw website
• een special newsletter wordt verstuurd aan de abonnees 

van een of meer van onze e-mail newsletter.

Overige mogelijke emailbestanden: 
• Metaal Magazine
• Aandrijftechniek
• Warehouse Totaal
• Bulk
• TTM.nl
• Bestelauto
• Pomp NL
- Recycling International

Specificaties
Op aanvraag beschikbaar

Tarief 
€ 1.770,- per editie (Recycling Magazine Benelux)

Special Newsletter 



In Klantverhaal staat een client case bij een 
recyclingbedrijf centraal. Machines, producten of 
diensten komen hier aan bod als best practise, zoals ze 
in de praktijk worden toegepast. De ondernemer 
vertelt over zijn ervaringen met bijvoorbeeld een 
specifieke machine, automatisering of gereedschap in 
zijn recyclingbedrijf. Welke invloed heeft het op de 
bedrijfsvoering en de efficiency van het bedrijf.

Presentatie
• Homepage van recyclingmagazine.nl en op een 

vervolgpagina op de website.
• Een bericht in de nieuwsbrief van 

recyclingmagazine.nl
• 2/1 pagina in Recycling Magazine Benelux
Specificaties
• Specificaties: 600 a 750 woorden 
• 3 a 4 foto’s (Jpg / 1mb minimaal)
Tarief
 € 2750,- (magazine, website, nieuwsbrief)

Branded content is een vorm van betaalde content 
in het magazine en op de website. Het gaat om 
content die qua vorm en opmaak feilloos aansluit bij 
de redactionele content van het medium. Een merk, 
dienst of product wordt middels content in de vorm 
van informatie verwerkt in een (redactionele) uiting. 
De commerciële boodschap staat niet centraal in de 
uiting. 
De merkboodschap wordt op een subtielere manier 
verwerkt in content waardoor een lezer dit niet als 
promotioneel zal ervaren. 

.Video  

Branded Content Recycling Magazine Benelux Wat is branded content 

In de schijnwerper

Nieuwe, innovatieve en andere bijzondere 
producten  verdienen een plekje in de schijnwerper. 
In deze rubriek worden unique selling points van het 
product op aantrekkelijke wijze gepresenteerd aan 
de doelgroep in een herkenbare rubriek. Zeer 
geschikt voor het introduceren en onder de 
aandacht brengen van nieuwe producten.
Presentatie
Op de homepage van recyclingmagazine.nl en op 
een vervolgpagina op de website.
Middels een bericht in de nieuwsbrief

Specificaties
• 500 woorden
• 3 afbeeldingen van max. 300 pixels breed
Tarief
 € 400,- maand
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Video

In de schijnwerper

Klantverhaal

Klantverhaal

Verhalen vertellen met bewegend beeld is nog nooit zo toegankelijk 
geweest. Een boodschap op video wordt beter onthouden en begrepen. 
Eisma kan de video ook voor u maken. Wij verzorgen in nauw overleg 
met u het script, filmen, editen en leveren de voice-over en 
ondertiteling

Presentatie
 op de homepage van recyclingmagazine.nl 

(in de rectangle)
 een bericht in de nieuwsbrief
Specificaties
 video-link nodig (YouTube) én een frame
 frame: JPG, PNG of GIF bestand van 336 x 280 pixels / 

mobiel 300 x 250 pixels
 + URL. Wanneer bezoekers op de video klikken,                                                      

zal deze afspelen en als ze buiten de video op de  advertentie klikken 
wordt doorverwezen naar de aangeleverde URL

Tarief
 publicatie € 310,- maand
 Meerkosten maken frame video € 100,-
 maken van de video van 1,5 minuut vanaf

€ 1.560,-. 


