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Rectangle

Een rectangle is een opvallend groot advertentieformaat dat altijd
rechts op de pagina, boven de ‘vouw’ staat. Het formaat leent zich
uitstekend voor de communicatie van verschillende typen bood-
Schappen, waaronder video.

Specificaties
• 336 x 280 pixels, max. 49 Kb

Tarief
€ 750,- per maand

Full banner
De Full Banner is een kleine brede banner voor een relatief laag 
tarief. Op een gunstige positie tussen de redactionele tekst. 

Specificaties
• 468 x 60 pixels, max. 49 kB

Tarief
• € 495,- per maand

Op alle orders en leveringen zijn onze algemene leveringsvoorwaarden van toepassing, zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Leeuwarden onder
nummer 2615. 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.

Webstatistieken
Maandelijks gemiddeld 
10.000 pageviews
4.000 unieke bezoekers 
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Leaderboard
Een leaderboard wordt direct onder de header getoond. 
Het  heeft een hoge attentiewaarde door plaats en formaat.

Specificaties
• 728 x 90 pixels, max. 49 kB

Tarief
€ 950,- per maand

Aanleverspecificaties banners
Geaccepteerde bestandsformaten online JPG, GIF, HTML 5 
voorzien van een CLickTag: 
www.adverterenbijeisma.nl/specificaties/clicktags 
HTML5 banners publiceren met behulp van een 3th Party Tag 
van bijvoorbeeld Weborama (voorheen Adrime). 

Html5 aanleverspecificaties 
Aanleveren als 3th Party Tag, DoubleClick Studio creative, 
DoubleClick Campaign Manager tag (DCM inred) of Self
contained Html5 creative. Dus geen Html5 creative bundle in een 
ZIP-file. 
Voor meer informatie: 
www.adverterenbijeisma.nl/specificaties/html5-banners

Bedrijvengids
Een bedrijfsprofiel bevat een logo, een introtekstje aangeleverd 
door de adverteerder, contactgegevens en een contactformulier.
In combinatie met een “snelzoeker” in het magazine.

Tarief
€ 495,- per jaar

http://www.adverterenbijeisma.nl/specificaties/html5-banners


Op alle orders en leveringen zijn onze algemene leveringsvoorwaarden van toepassing, zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Leeuwarden onder
nummer 2615. 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.

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 80 Kb
• Bestandstype afbeelding: .jpg, .gif of .png
• Voorzien van de url van de landingspagina

Tarief
€ 395,- (per editie)

Advertorial
Een advertorial is een klikbare tekstadvertentie die qua opmaak 
gelijkenis vertoont met de redactionele inhoud van de pagina.

Specificaties
• Kop, body, pay-off 400 tekens incl. spaties
• Afbeelding 600 x 400 pixels. Formaat i.v.m. schaalbaarheid voor smartphones.
• Bestandstype afbeelding: .jpg, .gif of .png (50-120 kB)
• Voorzien van één url van de landingspagina

Tarief
€ 295,- (per editie)

Verzenddatum digitale nieuwsbrief
Wekelijks op dinsdag naar ruim 2.500 nieuwsbrieflezers.

Meer informatie
Neem contact op met de verkoopafdeling voor meer informatie.

Ilse Tangelder
Accountmanager
T  088- 29 44 937
E i.tangelder@eisma.nl   
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Aanlevering online advertentiemateriaal

Online advertentiemateriaal kunt u mailen naar:

onlinemateriaal@eisma.nl

mailto:onlinemateriaal@eisma.nl
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