
Mediakit Marktvisie 2020
Een heldere kijk op de markt

Website www.markt-visie.nl en marktkalender online: gemiddeld 17.810 paginaweergaves per maand 
(juli t/m sept. 2019)

Vakblad Marktvisie: gemiddelde gedrukte oplage             Marktkalender in het blad:
4.300 exemplaren (febr. t/m okt. 2019)          iedere editie 3 maanden vooruit

Digitale nieuwsbrief:
3.000 abonnees (sept. 2019)

Op alle orders en leveringen zijn onze algemene leveringsvoorwaarden van toepassing, zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Leeuwarden onder
nummer 01010690. Wijzigingen onder voorbehoud. Aan deze mediakit kunnen geen rechten worden ontleend.

Marktvisie op Facebook:
1.042 paginalikes / 1.077 volgers (okt. 2019)
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Vakblad Marktvisie

Nummer Sluitdatum reserveren Sluitdatum aanleveren Verschijningsdatum

1/2 7 januari 2020 14 januari 2020 4 februari 2020
3 4 februari 2020 11 februari 2020 3 maart 2020
4 10 maart 2020 17 maart 2020 7 april 2020
5 3 april 2020 10 april 2020 5 mei 2020
6 28 april 2020 7 mei 2020 2 juni 2020
7 9 juni 2020 16 juni 2020 7 juli 2020
8 7 juli 2020 14 juli 2020 4 augustus 2020
9 4 augustus 2020 11 augustus 2020 1 september 2020
10 8 september 2020 15 september 2020 6 oktober 2020
11 6 oktober 2020 13 oktober 2020 3 november 2020
12 3 november 2020 10 november 2020 1 december 2020

Verschijningstabel 2020

Formaat
Staand 

(b x h in mm)
Liggend 

(b x h in mm)
1/1 pagina:
- met witrand 200 x 260 --
- bladvullend (*) 236 x 306 --

1/2 pagina 97,5 x 260 200 x 127,5

1/4 pagina 97,5 x 127,5 200 x 62,5

Zetspiegel 200 x 260
Bladspiegel (*) 230 x 300  Afloop: 3 mm rondom extra

(wordt na drukken afgesneden)

Afmetingen diverse advertentiemogelijkheden

Advertentiebestanden aanleveren

Kleurmodus: CMYK        Resolutie: 300 dpi

PDF
• Certified PDF in CMYK-kleuropbouw
• Alle fonts invoegen

Overig (zonder opmaak)
• Tekst uitsluitend in Word
• Afbeeldingen separaat bijvoegen als EPS of JPG

Tot 10 mb per e-mail naar marktvisie@zeedesign.nl, maak voor 
grotere bestanden gebruik van https://eisma.wetransfer.com

Het aanleveren van losse instekers en meehechters graag met 
uw account manager afstemmen (adres, aantal, deadline).

Marktkalendervermelding (print + online): plaats, locatie en tijd + 
eventuele extra marktgegevens

Adverteren in de rubriek ‘nuttige adressen’: 58 x 20 of 58 x 50 mm 



Website www.markt-visie.nl

Leaderboard

Een leaderboard is een grote, bijna paginabrede advertentie, die
bovenaan iedere webpagina wordt getoond.

Specificaties
• 728 x 90 pixels (computer en laptop), maximaal 99 kb
• 320 x 50 pixels (tablet en smartphone)

Large rectangle
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Een menubanner is een vierkante banner die verspreid 
tussen de kalenderitems (de meest bekeken pagina’s!) 
wordt vertoond.

Specificaties
• 160 x 160 pixels, maximaal 99 kb

Bestandsformaten: jpg, .gif, animated.gif, html5
Kleurmodus: RGB
Resolutie: 72 dpi
Maximaal formaat: 99 kb
Landingspagina: webadres opgeven
Aanleveren: l.vanderlans@eisma.nl
Voor optimale weergave op verschillende apparaten graag 
leaderboard in twee formaten aanleveren.

Een full banner is een kleinere versie van het leaderboard en wordt 
tussen de nieuwsberichten geplaatst.

Specificaties
• 468 x 60 pixels (computer en laptop), maximaal 99 kb
• 320 x 50 pixels (tablet en smartphone)

Full banner

Aanleverspecificaties

Een large 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 (computer en laptop), max. 99 kb
• 300 x 250 pixels (tablet en smartphone)

Menubanner

Marktvisie heeft een Facebookpagina, waarop ook u 
berichten kunt plaatsen. Deze krijgen een sponsorkenmerk 
en worden op de tijdlijn van ruim 1.000 paginalikers en 
-volgers vertoond.

Specificaties
• zie www.adverterenbijeisma.nl/specificaties

Uw bericht op onze Facebookpagina
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Leaderboard

Large rectangle



Advertorial

Een advertorial is een klikbare tekstadvertentie die qua opmaak 
gelijkenis vertoont met de redactionele inhoud van de 
nieuwsbrief. 
Specificaties:
• koptekst: max. 50 karakters, incl. spaties
• bodytekst: max. 350 karakters, incl. spaties
• foto/logo/illustratie: 600 x 400 pixels, max. 99 kb
• landingspagina: webadres van uw keuze opgeven

Verzenddata digitale nieuwsbrief

De nieuwsbrief wordt maandelijks verstuurd, op een maandag
aan het begin van de maand.
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Digitale nieuwsbrief Marktvisie

Blockbuster

Advertorial

Kijk voor meer informatie en mogelijkheden om de mediakanalen en 
de expertise van Marktvisie in te zetten voor uw eigen 
communicatiebehoefte op www.adverterenbijeisma.nl of bel uw 
account manager. Deze voorziet u ook graag van een offerte die 
precies aansluit bij uw communicatiebehoefte.

Meer informatie en mogelijkheden?

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
• landingspagina: webadres van uw keuze opgeven

Een blockbuster is een groot formaat full banner, die door zijn 
afmetingen een hogere attentiewaarde heeft dan de full banner.

Specificaties
• 550 x 150 pixels, max. 99 kb
• landingspagina: webadres van uw keuze opgeven

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