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Full banner

De Full banner is een kleine brede banner en staat op een 
gunstige positie tussen de redactionele tekst. Kan dus niet aan 
het oog van de lezer ontsnappen!

Specificaties
• 468 x 60 pixels, max. 99 Kb / 320 x 50 pixels (mobiel)

Tarief
€ 250,- (per week)

Aanleverspecificaties

Technische Eisen van de banners: 
-Bestandsformaten: .jpg, .gif, animated .gif 
- Html Code 
- Javascript Code

(met uitzondering van niet geverifieerde derde leverancier)

Mobiele banners
Graag ontvangen we van u, bij elke online campagne, een reguliere banner 
en een banner voor een mobiel apparaat. 

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 
6.100 pageviews
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Half banner

Een Half banner is een kleine banner voor een relatief laag tarief. 
Het krijgt extra attentiewaarde door de positie op de website.

Specificaties
• 234 x 60 pixels, max. 99 kB 

Tarief
€ 130,- (per week)



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 staat tussen de redactionele content in de 
nieuwsbrief. De boodschap wordt op deze wijze geïntegreerd in de 
nieuwsbrief en kan niet aan het oog van de lezer ontsnappen..

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
€ 395,- (per editie)

Verzenddatum digitale nieuwsbrief
Wekelijks op maandag en donderdag naar ruim 5.500 nieuws-
brieflezers

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

Half banner
Een Half banner, een kleine banner voor een relatief laag 
tarief. 

Specificaties
• 234 x 60 pixels, maximaal 80 Kb
• Bestandstype afbeelding: .jpg, .gif of .png  
• Voorzien van de url van de landingspagina

Tarief
€ 245,- (per editie)
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