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TARIEFKAART WEBSITE 2 0 2 0

RECTANGLE

LEADERBOARD

Een rectangle is een opvallend groot advertentieformaat dat boven de
‘vouw’ staat. Het formaat leent zich uitstekend voor de communicatie
van verschillende typen boodschappen, waaronder video.

De leaderboard is een horizontale, langwerpige banner bovenaan de
homepage. Deze breedbeeldbanner is prominent in beeld.

Specificaties
336 x 280 pixels (computer en laptop), maximaal 99 kb
300 x 250 pixels (tablet en smartphone), maximaal 49 kb

Specificaties
728 x 90 pixels (computer en laptop), maximaal 99 kb
320 x 50 pixels (tablet en smartphone), max. 49 kb

Tarief
€ 450,- per maand
€ 4.495,- per jaar

Tarief
€ 450,- per maand
€ 4.495,- per jaar

FULL BANNER

ADVERTORIAL

De full banner is een kleine, brede banner voor een relatief laag tarief.
Door de gunstige positie tussen de redactionele tekst kan deze niet
aan het oog van de lezer ontsnappen.

Een advertorial is een tekstadvertentie die qua opmaak gelijkenis
vertoont met de redactionele inhoud van de pagina. Door op de
advertorial te klikken komt de bezoeker op een landingspagina.

Specificaties
468 x 60 pixels (computer en laptop), maximaal 49 kb
320 x 50 pixels (tablet en smartphone), maximaal 49 kb

Specificaties
200 tekens plus logo (100 x 50 pixels of 70 x 70 pixels, max. 15Kb)

Tarief
€ 250,- per maand
€ 2.500,- per jaar

Tarief
€ 450,- per maand

AANLEVERSPECIFICATIES
LOGOLINK
Een logolink is een korte klikbare tekst in combinatie met een logo,
die naar een website leidt.
Specificaties
• Kopregel maximaal 30 tekens tekens plus logo (110 x 35 pixels)
•Tekstregel maximaal 35 tekens (Inclusief spaties en leestekens).
Tarief
€ 100,- per maand
€ 1.000,- per jaar

Bestandsformaten: jpg, .gif, animated.gif, html5
Kleurmodus:
RGB
Resolutie:
Maximaal:
Landingspagina:

72 dpi
99 kb
url landingspagina

Aanleveren:

onlinemateriaal@eisma.nl

Graag ontvangen wij van u, bij een online campagne, een reguliere banner
en een banner voor vertoning op een mobiel apparaat.
Voor meer informatie kijk op: adverterenbijeisma.nl/specificaties

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.

TARIEFKAART NIEUWSBRIEF 2 0 2 0
DE NIEUWSBRIEF VAN METAAL
MAGAZINE WORDT WEKELIJKS
VERZONDEN OP WOENSDAG NAAR
4.800 ABONNEES.

VERZENDDATA NIEUWSBRIEF METAAL MAGAZINE
De nieuwsbrief wordt één keer per week verstuurd op woensdag.

ADVERTORIAL
Een advertorial is een tekstadvertentie met foto met doorklikmogelijkheden
naar de website van de adverteerder. De advertorial staat tussen de
redactionele content en is daarom niet te missen voor de lezer.
Specificaties
• koptekst: max. 50 karakters, incl. spaties
• bodytekst: max. 350 karakters, incl. spaties
• foto/logo/illustratie: 600 x 400 pixels, formaat i.v.m. schaalbaarheid voor
smartphones, max. 99 kb
• voorzien van de url van de landingspagina
Tarief
€ 395,- per editie

FULL BANNER
Een 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 (computer en laptop), max. 49 kb
 320 x 50 pixels (tablet en smartphone), max. 49 kb
Tarief
€ 295,- per editie

BLOCKBUSTER
Een blockbuster is een groot formaat banner die ook op mobiele apparaten zijn
formaat houdt. De blockbuster is prominent in beeld, over de volle breedte van
de pagina.
Specificaties
• 550 x 150 pixels, max. 80 kb
Tarief
€ 575,- per editie

AANLEVERSPECIFICATIES
Bestandsformaten:
Kleurmodus:
Resolutie:
Landingspagina:
Aanleveren:

.jpg, .gif
RGB
72 dpi
url van de landingspagina
onlinemateriaal@eisma.nl

MEER INFORMATIE EN MOGELIJKHEDEN?
Kijk voor meer informatie op www.adverterenbijeisma.nl of bel uw
accountmanager.

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.

NIEUWSBRIEF 2 0 2 0

SPECIAL NEWSLETTER

Een Special Newsletter is een extra digitale nieuwsbrief waarbij een
advertentie boven redactionele berichten staat. De redactionele berichten
worden door de redactie uitgezocht en de adverteerder levert zijn
advertentie aan. Deze boodschap wordt exclusief verzonden naar een door
de adverteerder uitgezocht adressenbestand. Dat levert een hoge clickrate
op de advertentie op.
Voordelen Special Newsletter
- Extra grote advertentieruimte om de aandacht op uw
producten/bedrijfsprofiel te vestigen (bijv. voor een actie
- Groot lezerspubliek en minder waste
-

Directe respons
Het verhoogt de traffic naar uw website
Een special newsletter wordt verstuurd aan de abonnees van één of
meer van onze e-mail newsletter.

Mogelijke emailbestanden:
- Metaal Magazine
- Aandrijftechniek
- Warehouse Totaal
- Bulk
- Recycling Magazine Benelux
- TTM.nl
- Bestelauto
- Pomp NL
- Recycling International
Specificaties
Op aanvraag beschikbaar.
Tarief
€ 1.930 - per editie (Metaal Magazine)

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.

