
TARIEFKAART 2021

DE PRODUCT+ NIEUWSBRIEF
GEEFT EEN OVERZICHT VAN  
PRODUCTEN DIE VALLEN 
BINNEN EEN SPECIFIEKE 
PRODUCTGROEP. 

NIEUWSBRIEF PRODUCT+

Deze nieuwsbrief wordt afhankelijk van het 
thema / onderwerp verstuurd naar de 
nieuwsbrieven Aannemervak, ArchitectuurNL, 
Bouwwereld, Glas in Beeld, Het Houtblad, 
Houtwereld, Installatie, Schildersvak en/of 
ZZP’er in de Bouw.

WAT BIEDT HET U?

• Goed bereik. De kwalitatief hoogwaardige lezers van  
de diverse nieuwsbrieven worden bereikt.

• Uw boodschap wordt naar relevante abonnees van de 
diverse nieuwsbrieven gestuurd. Uiteraard worden de 
bestanden met  elkaar ontdubbeld.

• Traffic naar uw website.

VOOR MEER INFORMATIE NEEM CONTACT OP MET:
Karin Krabbenborg tel. 088-29 44 934 of per mail:
k.krabbenborg@eisma.nl

Op alle orders en leveringen zijn onze algemene leveringsvoorwaarden van toepassing, zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Leeuwarden onder
nummer 30066670. 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.

mailto:k.krabbenborg@eisma.nl


TARIEFKAART 2021

Op alle orders en leveringen zijn onze algemene leveringsvoorwaarden van toepassing, zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Leeuwarden onder
nummer 30066670. 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.

VERZEND
DATUM

THEMA / EDITIE

27-1-2021 Kwaliteitsborging - WKB

10-2-2021 Gevel

3-3-2021 Vloeren, wanden en plafonds

17-3-2021 Isolatie

31-3-2021 Houtrot / Renovatie

31-3-2021 Klimaatbeheersing

14-4-2021 Gevel

28-4-2021 Renovatie

5-5-2021 Houtbouw

12-5-2021 Renovatie

26-5-2021 Circulariteit

9-6-2021 Beng

23-6-2021 Isolatie

7-7-2021 Beng

25-8-2021 Houtrot / Renovatie

1-9-2021 BouwBeurs

8-9-2021 BouwBeurs

29-9-2021 Energie

13-10-2021 Vloeren, wanden en plafonds

27-10-2021 Brandveiligheid

10-11-2021 Gevel

24-11-2021 Dak

ADVERTORIAL KLEIN

Een advertorial klein is een klikbare tekstadvertentie die 
qua opmaak gelijkenis vertoont met de redactionele 
inhoud van de nieuwsbrief.

Specificaties
• Max. 228 tekens, inclusief spaties
• Afbeelding: 600 x 400 pixels. Deze  afbeeldingsgrootte 

is gekozen i.v.m.  schaalbaarheid voor smartphones.
• Bestandstype afbeelding: .jpg, .gif of .png (50-120 Kb)
• Voorzien van één url van de landingspag.

Tarief
€ 575,- per editie

ADVERTORIAL GROOT

Een advertorial groot is een klikbare tekstadvertentie die 
qua opmaak gelijkenis vertoont met de redactionele 
inhoud van de nieuwsbrief.

Specificaties
• Max. 500 tekens, inclusief spaties
• Afbeelding: 600 x 400 pixels. Deze afbeeldingsgrootte 

is gekozen i.v.m.  schaalbaarheid voor smartphones.
• Bestandstype afbeelding: .jpg, .gif of .png (50-120 Kb)
• Voorzien van één url van de landingspag.

Tarief
€ 995,- per editie


	TARIEFKAART 2021
	TARIEFKAART 2021

