Tariefkaart 2019
Website devoetbaltrainer.nl

Rectangle
Een rectangle is een opvallende vierkante banner aan de
rechterkant van de pagina. Het formaat leent zich
uitstekend voor de communicatie van verschillende typen
boodschappen, waaronder video.
Specificaties
• 300 x 250 pixels, max. 99 kb
• Bestandsformaten: .gif, animated.gif, .png of HTML5
• URL van de landingspagina
Tarief
• € 1.311 per maand

Rich Media
Naast de reguliere online uitingen behoren Rich Media
uitingen zoals Expandables, Floor Ads, Layers, Corner Ads
en Wallpapers ook tot de mogelijkheden.
Voor meer informatie kunt u terecht bij uw
accountmanager.

Combinatiepakketten
Pakket 1:
• Print 1/2 full colour advertentie in het vakblad
• Online: 1 maand rectangle/leaderboard op
www.devoetbaltrainer.nl
• E-mail: full banner of advertorial in de nieuwsbrief
Speciaal tarief pakket 2: € 1.591
(regulier tarief is € 2.500)

Kerngegevens
Gemiddeld 110.700 pageviews per maand
Gemiddeld 22.000 unieke bezoekers per maand

Pakket 2:
• Print 1/1 full colour advertentie in het vakblad
• Online: 1 maand rectangle/leaderboard op
www.devoetbaltrainer.nl
• E-mail: full banner of advertorial in de digitale
nieuwsbrief
Speciaal tarief pakket 1: € 2.122
(regulier tarief is € 3.500)

Leaderboard
Een leaderboard is een grote, bijna paginabrede advertentie en is
één van de meest gangbare formaten. Het linkt naar een URL.
Specificaties
• 728 x 90 pixels (PC en laptop), max. 99 kb
• 320 x 50 pixels (smartphone en tablet), max. 99 kb
• URL van de landingspagina
Tarief
• € 1.093,- per maand

Advertorial
Aanleveren materiaal
Bestandsformaten: .jpg, .gif, animated.gif, .png, html5
Kleurmodus:
RGB
Resolutie
72 dpi
URL:
URL van landingspagina
Aanleveren:
uiterlijk 2 werkdagen voor online
plaatsing aanleveren per email.
Email:
l.vanderlans@eisma.nl
a.wouda@eisma.nl

Op alle orders en leveringen zijn onze algemene leveringsvoorwaarden van toepassing, zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Leeuwarden onder
nummer 01010690. 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.

Tariefkaart 2019
Nieuwsbrief De Voetbaltrainer
De digitale nieuwsbrief van de Voetbaltrainer wordt om de week
verzonden naar > 20.000 nieuwsbriefabonnees.

Full Banner
Een full banner is een horizontaal advertentieformaat, dat bijna
volledig over de gehele breedte van de nieuwsbrief loopt.
Specificaties
• 468 x 60 pixels, max. 99 kb.
• GIF. .jpg, .png
• URL van de landingspagina
Tarief
• € 546,- per editie

Advertorial
Een advertorial is een klikbare tekstadvertentie die qua opmaak
gelijkenis vertoont met de redactionele inhoud van de nieuwsbrief.
Een advertorial linkt rechtstreeks door naar de landingspagina.
Specificaties
•koptekst: max. 50 karakters (max. 7 woorden) inclusief spaties.
Koptekst niet in kapitalen.
•bodytekst: max. 350 karakters, (ca. 50 woorden)
• inclusief spaties
•foto/logo/illustratie: 600 x 400 pixels, max. 120 kb
•URL van de landingspagina
Tarief
• € 546,- per editie

Dedicated nieuwsbrief / E-cast
Advertorial

Naast een uiting in onze reguliere nieuwsbrief bieden wij ook de
mogelijkheid om een dedicated nieuwsbrief (E-cast) voor u te
versturen naar de nieuwsbriefabonnees van de Voetbaltrainer.
Vraag naar de mogelijkheden bij uw accountmanager.
Specificaties
• compleet HTML script
Tarief
• € 1.962,- per editie

Aanleveren materiaal
•
•
•
•
•

Bestandsformaten: .jpg, .gif, .png
Kleurmodus:
RGB
Resolutie
72 dpi
URL van landingspagina
Aanleveren:
uiterlijk 1 werkdag voor verschijning
per email naar: a.wouda@eisma.nl
of naar: l.vanderlans@eisma.nl

Op alle orders en leveringen zijn onze algemene leveringsvoorwaarden van toepassing, zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Leeuwarden onder
nummer 01010690. 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.

