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Gedrukte oplage
Jaargang
Frequentie

4.500 exemplaren
38
8 x per jaar

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 2020
ADVERTENTIETARIEVEN

BIJSLUITERS / MEEHECHTERS

Aantal full colour plaatsingen (in 12 maanden)

Insteker max. 1 A4
Insteker max. 1 A3 (gevouwen tot A4)
Insteker groter dan 1 A3
Meehechter, max. 1 A3
Meehechter, groter dan 1 A3

Formaat
1/1 pagina
1/2 pagina
1/4 pagina

1x
€ 2.110
€ 1.092
€ 567

3x
€ 2.069
€ 1.079
€ 558

6x
€ 2.042
€ 1.064
€ 551

8x
€ 2.012
€ 1.046
€ 540

Inzake technische uitvoering, graag tijdig contact opnemen
AANLEVEREN BIJSLUITERS / MEEHECHTERS

TOESLAGEN
Pagina omslag 2
Pagina omslag 3
Pagina omslag 4
Overeengekomen speciale plaats
Brief onder nummer
Opmaakkosten

+ 15 %
+ 10 %
+ 20 %
+ 10 %
€ 25
Doorberekening geschiedt
op basis van verricht werk

DRUKTECHNISCHE GEGEVENS
Drukprocedé
Papier omslag
Papier binnenwerk

Offset
200 g/m2 hv + glanslaminaat
115 g/m2 hv halfmat mc

AFMETING
Formaat
1/4 pagina
1/2 pagina
1/1 pagina
Zetspiegel
Bladspiegel
Kleurmodus
Resolutie

Op aanvraag
Op aanvraag
Op aanvraag
Op aanvraag
Op aanvraag

Staand (b x h in mm)
99x132
99x268
202x268
202x268
230x300
CMYK
300 dpi

Liggend (b x h in mm)
202x64
202x132
-Afloop: 3 mm rondom extra

Gelijk aan oplage (zie pagina 2)
Handzaam in dozen verpakt
Uiterlijk 6 werkdagen voor verschijning
Veldhuis Media
T.a.v. Theo Nitrauw
Kanaaldijk OZ 3
8102 HL Raalte
Aanlevering altijd onder vermelding van: De Voetbaltrainer en
het editienummer

Aantal
Afwerken
Deadline
Aanleveradres

DIGITAAL ADVERTENTIEMATERIAAL
PDF
• Certified PDF
• Alle fonts invoegen
Adobe Illustrator
• Lettertypen omzetten naar lettercontouren
• *.ai, *.eps
Adobe Photoshop
• Flattened (niet in lagen)
• *.tiff, *.eps, *.jpg, *.psd
• Geen multikanaal of duotoon beelden
Overig (zonder opmaak)
• Tekst uitsluitend in Word, afbeeldingen separaat bijvoegen
AANLEVEREN DIGITAAL ADVERTENTIEMATERIAAL

VERSCHIJNINGSTABEL 2020
Editie

Sluitdatum
reserveren

Sluitdatum
aanleveren

Verschijningdatum
(op de mat)

1
2
3
4
5
6
7
8

ma-06-01-20
ma-17-02-20
do-02-04-20
wo-13-05-20
ma-29-06-20
ma-17-08-20
ma-05-10-20
ma-16-11-20

do-09-01-20
do-20-02-20
di-07-04-20
ma-18-05-20
do-02-07-20
do-20-08-20
do-08-10-20
do-19-11-20

di-04-02-20
di-17-03-20
di-05-05-20
di-23-06-20
di-04-08-20
di-15-09-20
di-27-10-20
di-15-12-20

SPONSOR-/ PARTNERPAKKET
Dit pakket omvat:
• 1/2 jaar een banner in carrousel op devoetbaltrainer.nl
• Logo op speciale partnerpagina op devoetbaltrainer.nl
+ een link op de homepage
• 8 x een banner in de e-mail nieuwsbrief
• Logo onderin alle redactionele nieuwsbrieven
• 4 x een 1/1 advertentiepagina in full colour in het vakblad
Pakketprijs € 6.896
(normaal tarief € 10.000)

U kunt advertentiemateriaal tot 10MB aanleveren per e-mail naar
voetbaltrainer@zeedesign.nl. Grotere bestanden kunt u aanleveren
via WeTransfer. Upload uw bestanden op www.wetransfer.com en
stuur dit naar voetbaltrainer@zeedesign.nl.

SPECIALE COMBINATIEPAKKETTEN
Pakket 1:
• Print 1/2 full colour advertentie in het vakblad
• Online: 1 maand advertentie op devoetbaltrainer.nl
• E-mail: full banner of advertorial in de nieuwsbrief
Speciaal tarief pakket 1: € 1.591
(regulier tarief is € 2.500)
Pakket 2:
• Print 1/1 full colour advertentie in het vakblad
• Online: 1 maand rectangle/leaderboard op devoetbaltrainer.nl
• E-mail: full banner of advertorial in de digitale nieuwsbrief
Speciaal tarief pakket 2: € 2.122
(regulier tarief is € 3.500)

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 2020

VOETBALTRAINER.NL
(110.700
PAGEVIEWS
PER MAAND)
KERNGEGEVENS

RICH MEDIA

Gemiddeld 110.700 pageviews per maand
Gemiddeld 22.000 unieke bezoekers

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
Wilma Zijlstra.

LEADERBOARD
Een leaderboard is een horizontale banner bovenaan de pagina.
Specificaties
• 728 x 90 pixels (pc en laptop), max. 99 kb
• 320 x 50 pixels (smartphone en tablet), max. 99 kb
• Bestandsformaten: .jpg, .gif, animated.gif, .png, html5
• URL van de landingspagina
Tarief
• € 1.093 per maand
RECTANGLE
Een rectangle is een opvallende vierkante banner aan de rechterkant
van de pagina. Het formaat leent zich uitstekend voor de communicatie
van verschillende boodschappen, waaronder video. Een large rectangle
linkt rechtstreeks door naar een landingspagina.
Specificaties
• 300 x 250 pixels (smartphone en tablet), max. 99 kb
• Bestandsformaten: .jpg, .gif, animated.gif, .png, html5
• URL van de landingspagina
Tarief
€ 1.311 per maand

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)
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)

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 e-mail naar: l.vanderlans@eisma.nl
Opmerking		
Voor optimale weergave graag
			
leaderboard, fullbanner en large
			
rectangle in 2 vermelde formaten
			aanleveren.

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 2020
DE NIEUWSBRIEF VAN
DE VOETBALTRAINER
WORDT OM DE WEEK
VERZONDEN NAAR
> 20.000 ABONNEES

FULL BANNER
Een banner is een horizontale advertentie die bijna net zo breed is als
de nieuwsbrief zelf. Een banner linkt rechtstreeks door naar de
landingspagina.
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
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
		
URL van landingspagina
Aanleveren		
Uiterlijk 1 werkdagen voor
			
verschijning per e-mail naar:
			l.vanderlans@eisma.nl

ADVERTORIAL

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.

