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CIJFERS GEMIDDELD PER MAAND

SPECIFICATIES

TARIEFKAART 2020

12.400 7.700 9.400 00:00:50

Specificaties	 	 	 	 	 	 	 	 Tarief	per	maand	 	 Tarief	per	week
Medium Rectangle 300 x 250 pixels maximaal 99 kb    1.550   530
Leaderboard 728 x 90 pixels maximaal 99 kb (computer en laptop) 1.210   400
Leaderboard 320 x 50 pixels maximaal 99 kb (tablet en smartphone)  

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: ...

SOCIALE MEDIA

2.100

ADVERTEREN
 
Kanaal   Tarief Formaat
Facebook		 	 395	 Vraag	naar	de	specificaties

Instagram- , YouTube- en Twitter uitingen op aanvraag   
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FULL BANNER

ADVERTORIAL

TARIEFKAART 2020

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
• 550 x 150 pixels, max. 80 kb.
• GIF, Jpg, Png
• URL van de landingspagina

Tarief
€ 365 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
€ 365 per editie

44.000 
ABONNEES

17.34%
UNIEKE OPENS

12.150
TOTALE OPENS



AFMETING

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

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

AANLEVEREN DIGITAAL ADVERTENTIEMATERIAAL

VERSCHIJNINGSTABEL 2020

ADVERTENTIETARIEVEN

VOER.

Het magazine VOER. staat boordevol informatie over paardenvoer en 
voermanagement. De jaarlijkse voerspecial is van Paardenvoerplein, Bit, 
Dressuur Magazine en Paardenkrant-Horses.nl. Het magazine wordt 
1 keer per jaar als special bijgevoegd bij een printeditie van Bit, 
Dressuur en de Paardenkrant. 

Bijsluiten bij Bit Di 15 - 12 - 2020
Bijsluiten bij de Paardenkrant Wo 16 - 12 - 2020
Bijsluiten bij Dressuur  Di 15 - 12 - 2020

Formaat  Tarief
2/1 pagina 1.600 
1/1 pagina 1.000 
1/2 pagina 650 
1/4 pagina 350 

Formaat Staand (b x h in mm)   Liggend (b x h in mm)
2/1 pagina 420 x 297 3 mm rondom extra
1/1 pagina 210 x 297 3 mm rondom extra 190 x 280 (zetspiegel)
½ pagina 92 x 280   190 x 135
¼ pagina 92 x 135   190 x 65
Kleurmodus  CMYK
Resolutie 300 dpi
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1x per 
jaar bij Bit, 

Paardenkrant 
en Dressuur!
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TARIEFKAART 2020
NATIVE ADVERTISING 

Waarom native advertising?
Geloofwaardig. Native advertising staat tussen de redactionele 
artikelen op een onafhankelijke (nieuws)site  of als redactioneel item in 
een magazine. Doordat het bedrijf niet direct hun eigen merk promoot, 
wordt dit als geloofwaardig gezien. Het leidt tot minder weerstand 
en zorgt voor een hoge effectiviteit van de boodschap, waardoor de 
consument uw merk beter zal onthouden.
Relevant. De tekst of de video is speciaal voor je doelgroep geschreven 
en daardoor voor hen interessant en relevant.
Subtiel. Met effectieve native advertising geef je niet meteen weg dat 
het om je merk gaat, maar verpak je de boodschap op een subtiele en 
originele manier.

Native advertising 2020
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 
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geen rechten worden ontleend.
 
Native advertising is een effectieve manier van (online) marketing, juist 
omdat het onderscheid tussen de advertentie en de normale content 
niet of nauwelijks is op te merken. Dit doe je door bijvoorbeeld het 
design en de content aan te passen aan de omgeving. Vaak houdt dit in 
dat je content eerder zal worden gedeeld als waardevolle content.

Native advertising formats
Titel biedt op het vlak van Native advertising diverse formats aan:
• ‘In samenwerking met...’ 
• Product placement
• Product/dienst check 
•	 Artikel	over	een	specifiek	onderwerp
Een ‘in samenwerking met…’ artikel, is een artikel dat is gemaakt door 
de redactie van titel in samenwerking met de klant. De redacteur stelt 
in samenwerking met de klant de content op en publiceert dit als een 
redactioneel item, waarbij wel duidelijk wordt aangegeven dat het om 
een samenwerking tussen klant en redactie gaat.
Dit	artikel	wordt	specifiek	via	het	gekozen	kanaal	van	titel	verspreid.	Dit	
kan in het magazine zijn, maar ook als online artikel.  

CONTENT MARKETING

Wat is content marketing precies? En wat is bijvoorbeeld het verschil 
met een advertentie? Is een reclamefolder of advertorial met uitleg over 
uw product ook content marketing? En wat als u een video maakt met 
de voordelen, werking en toepassing van uw product voor de bouw?
Onderstaande	definitie	geeft	helderheid	en	vat	samen	waar	content	
marketing voor staat: “Het creëren en verspreiden van waardevolle 
content om een loyaal en betrokken publiek te vinden, te binden en te 
activeren.” Meer informatie vindt u op: eismacontentmarketing.nl

Eisma Horsesmedia
Natuurlijk kunnen we voor u ook veel betekenen bij het bereiken van uw 
doelgroep en bijvoorbeeld het genereren van leads. Denk hierbij aan 
het plaatsen verspreiden van praktijkcases, whitepapers en video’s via 
onze kanalen. Heeft u vragen over communicatiemogelijkheden in onze 
vakbladen, websites of andere media? Kijk dan op adverterenbijeisma.
nl of neem contact op met uw accountmanager.

Eisma content marketing: content met een verhaal
Steeds vaker melden zich klanten bij Eisma Content Marketing, die 
vragen of Eisma hen kan helpen ‘met het vertellen van hun verhaal’. 
Bij Eisma weten we hoe we die verhalen moeten vertellen. We doen 
dit tenslotte al voor onze eigen merken. Ons uitgeefbedrijf heeft 
daarvoor onafhankelijke redacteuren in dienst die weten hoe een sector 
beweegt.

De meest gebruikte contentformats

Klik hier voor meer informatie over contentformats

Project documentatie
Er is een prachtig project opgeleverd waarin uw product is verwerkt. 
Een mooi voorbeeld van wat er met uw producten kan gebeuren 
en hoe ze verwerkt moeten worden. En u wilt dit laten zien aan uw 
klanten en potentiële klanten. Onze redactie kan voor u hiervan 
projectdocumentatie maken. Zij gaan dan aan de slag met een door u 
uitgekozen project en maken daarvan een video, artikel en foto’s.
Een projectdocumentatie bestaat uit een video van anderhalve minuut, 
10 foto’s, een 2/1 pagina artikel en een korte projectbeschrijving (300 
woorden).

Infographic 
Een infographic is een combinatie van tekst en illustratie(s). Deze 
illustraties	kunnen	onder	andere	bestaan	uit	grafieken,	schema’s,	
diagrammen, iconen of kaarten. Samen met de tekst vertellen ze een 
verhaal. Infographics worden gebruikt om snel en duidelijk informatie 
of kennis over te brengen en zijn een goede manier om complexe data, 
gebeurtenissen of processen te visualiseren.
Over het algemeen bestaat een infographic uit zes tot acht ‘illustraties’ 
en een tekst van 150 woorden. Hierin is variatie mogelijk, afhankelijk van 
de boodschap die u wilt vertellen.

• Projectdocumentatie 
• Infographic 
• Blog 
• Whitepaper 
• Video 
• Animatievideo 
• Productvideo 

• Bedrijfsvideo 
• Beursvideo 
• Eventregistratie 
• Sponsored magazine 
• Webinar 
• Webinar 
• Webinar 2.0
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De paardensport is een erg 
leuke sport, maar kan ook 
best gevaarlijk zijn. 
Hoewel het heel fijn is om met 
paarden te knuffelen, blijven ze 
van nature vluchtdieren. 

Dat betekent dat ze snel schrikken of bang zijn en daarom moet je goed oppassen. 
Draag dan ook altijd bescherming als je een paard gaat verzorgen of berijden.  

Jaarlijks lopen 66.000 ruiters 
blessures op door een ongeval 
met een paard.

15% moet naar de spoedeisende 
hulp in het ziekenhuis 
(Veiligheid, 2014). 

Zowel bij wedstrijden en ritjes als bij 
het verzorgen van je paard. 

Er zijn tegenwoordig hele mooie, 
hippe caps te koop. 

Zorg ervoor dat je cap goed 
past en juist is ingesteld en  
niet te groot of te klein is. 

Het is het beste om zelf een cap 
te kopen in plaats van eentje te 
lenen. Dan weet je zeker dat de 
cap onbeschadigd is. 

Wees je bewust van je omgeving en 
zaken waar je paard van kan schrikken. 
Denk aan vreemde objecten of rare geluiden. 

Let op je eigen houding. Als jij 
bang en onzeker bent, dan zal 
je paard dat aanvoelen. Blijf je 
rustig, dan wordt je paard ook  
rustiger. 

Let goed op hoe je paard zich 
gedraagt en pas extra op als je 
voelt dat je paard onrustig is.

Check (of vraag je ouders) of de 
cap voldoet aan de Europese norm. 
Dat betekent dat je cap veilig is 
en maximale bescherming biedt. 

De paardensport is 1 van de 4 
gevaarlijkste sporten die er is 
(Veiligheid, 2014). 

De meest 
voorkomende 
verwondingen door 
paardrijden zijn aan: 
(Ghos et al. 2000).

Kinderen vallen vaak op 
hun hoofd en ongelukken 
waarbij je je hoofd bezeert 
zijn het gevaarlijkst 
(Veiligheid, 2014).

Wat kun je doen om 
   ongelukken te voorkomen?

HOOFD

DRAAG ALTIJD EEN CAP

Europese norm

HOUDING

OMGEVING

GEDRAG

VERWONDINGEN

Bronnen:
-Nederlands Tijdschrift voor Traumachirurgie. April 2015, Volume 23, Issue 2, pp 22–28, Veiligheid.nl. April, 2014. Blessures door paardensport. Blessurecijfers. Geraadpleegd op 23 maart 2017 
via https://www.veiligheid.nl/voorkomblessures/paardrijden/blessures-film-feiten/paardrijblessures-de-cijfers, Ghosh, A., DiScala, C., Drew, C., Lessin, M. & Feins, L. (2000). Horse-related injuries in 
pediatric patients. J Pediatr Surg 35(12): 1766-1770. 

H

hoofd

nek

gezicht

rug

buik

voet
enkel

Blog 
Een blog kan worden ingezet om op een laagdrempelige manier te 
communiceren met de klant. Door als directeur, adviseur, manager of 
medewerker te bloggen, laat u uw expertise zien over een bepaald 
onderwerp. Bovendien creëert u met het vertellen van een persoonlijk 
verhaal een toegankelijker imago. De desbetreffende persoon deelt 
eigen ervaringen, gedachten, visies of tips met het publiek en geeft de 
lezer de mogelijkheid om daar op te reageren. 
Een blogartikel bestaat uit ongeveer 500 tot 600 woorden, afhankelijk 
van de inhoud.

Whitepaper
In een whitepaper laat de opdrachtgever zien welke kennis hij in huis 
heeft over een bepaald onderwerp. Een whitepaper heeft een objectief 
karakter en reikt oplossingen aan voor een bepaald probleem. 
Een whitepaper bestaat uit ongeveer 4 pagina’s / totaal 1.500 woorden. 
Foto’s en input komen van de opdrachtgever.

Bedrijfsvideo
U bent trots op uw bedrijf en u wilt dat graag tonen aan uw klanten. 
Door middel van een bedrijfsvideo kunnen wij u daarbij helpen. Door 
het vertellen van een verhaal op een professionele manier zorgen wij 
voor een blijvende indruk van uw bedrijf.
Een professionele bedrijfsvideo van anderhalve minuut, inclusief intro 
van uw bedrijf en een voice-over.

Animatievideo 
Een animatievideo is een bewegende, getekende omgeving waarin 
alles mogelijk is. Het is erg geschikt voor bijvoorbeeld een complex 
bedrijfsproces dat lastig is om in een paar woorden aan iemand uit te 
leggen. Ook kunt u met een animatie een nieuw product of dienst op 
een aantrekkelijke en simpele manier presenteren.
Een animatievideo van anderhalve minuut, een professioneel script, 
geschreven door onze redacteur, een voice-over en rechtenvrije muziek, 
uw bedrijfslogo in een intro en/of outro.

Productvideo 
Uw product of dienst op een duidelijke en aantrekkelijke manier in 
beeld brengen bij uw klanten? In een productvideo kunt u heel goed de 
voordelen van het product in tekst en beeld uitleggen.
Een professionele productvideo van anderhalve minuut, inclusief intro 
van uw bedrijf en voorzien van voice-over.

Beursvideo 
Een vakbeurs is een geweldige manier om klanten en prospects te laten 
zien waar u als bedrijf mee bezig bent. Zo’n evenement is echter ook zo 
weer voorbij. Het maken van één of meerdere video’s tijdens een beurs 
of evenement zorgt ervoor dat alle energie die erin is gestopt, ook in 
video wordt gevangen. En deze video kan dan weer achteraf worden 
verspreid onder uw publiek.
Een professionele beursvideo van anderhalve minuut, inclusief logo van 
uw bedrijf, een voice-over en ondertiteling.

Sponsored magazine
Een sponsored magazine is een prachtig medium om relaties te 
informeren en aan u te binden. Voor relatiemarketing is het sponsored 
magazine	een	bijzonder	efficiënt	medium.

Webinar
Een webinar is een interactieve uitzending die men live kan volgen 
achter de computer. Tijdens een uitzending kunnen vragen worden 
gesteld aan de sprekers.
WEBINAR 2.0 Hierbij bieden wij u, naast het webinar zelf, extra formats 

aan, zoals: een persbericht, blog, FAQ lijst, meerdere nieuwsberichten 
en een follow-up on demand. Zo krijgt u naast ondersteuning ook hulp 
bij de afwikkeling van het webinar.
Er zijn verschillende variaties mogelijk voor het webinar, want het totale 
pakket moet aansluiten bij uw doelen en wensen. Wij zorgen voor de 
techniek, inhoud en werving van kijkers. Houd er rekening mee dat een 
goed webinar een voorbereidingsperiode van 10 tot 12 weken vraagt.

Eventregistratie
Het vastleggen van een event zowel in beeld als in tekst, geeft een 
bedrijf de mogelijkheid om dit event op allerlei manier in de publiciteit 
te brengen. De inhoud kan dan ook na het event bij de doelgroep die 
niet aanwezig was onder de aandacht worden gebracht.
De productie is afhankelijk van uw wensen. Neem contact met ons op 
voor meer informatie

Voorbeeld
infographic


