TARIEFKAART SIGN.NL 2 0 2 2

LEADERBOARD

LARGE RECTANGLE

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

Een large 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
728 x 90 pixels (computer en laptop), maximaal 99 kb
320 x 50 pixels (tablet en smartphone), max. 99 kb
Tarief
475,- per maand

Specificaties
336 x 280 pixels (computer en laptop), maximaal 99 kb
300 x 250 pixels (tablet en smartphone), maximaa 99 kb
Tarief
475,- per maand

LOGOLINK
Een logolink is een combinatie van een klein logo met een korte tekst, die
rechtstreeks doorlinkt naar een landingspagina.
Specificaties
kb

Tarief
350,- per maand

AANLEVERSPECIFICATIES
Bestandsformaten:
Kleurmodus:

jpg, .gif, animated.gif, html5
RGB

Resolutie:
Maximaal:
Landingspagina:

72 dpi
99 kb
url landingspagina

Aanleveren:

RICH MEDIA
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 uw
accountmanager Maaike Gerritsen.

uiterlijk 2 werkdagen voor online plaatsing per e-mail
naar: l.vanderlans@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

Cijfers gemiddeld per maand

PAGEVIEWS

105.000

UNIEKE BEZOEKERS

19.000

GEM. BEZOEKDUUR

0:01:05

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 NIEUWSBRIEF SIGN.NL 2 0 2 2
DE NIEUWSBRIEF VAN SIGN+
WORDT WEKELIJKS VERZONDEN OP
DONDERDAG NAAR 4.800
ABONNEES.

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.

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) incl. spaties. Koptekst
niet in kapitalen.
bodytekst: max. 350 karakters (ca. 50 woorden) incl. spaties
foto/logo/illustratie: 600 x 400 pixels, max.120 kb
URL van de landingspagina
Tarief
414,- per editie

FULL BANNER
Een full 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. 99 kb
GIF, jpg, png
URL van de landingspagina
Tarief
414,- per editie

Cijfers gemiddeld per maand

NIEUWSBRIEF

4.800

UNIEKE OPENS

31%

TOTALE OPENS

53%

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.

DEDICATED NIEUWSBRIEF 2 0 2 2

DEDICATED NIEUWSBRIEF
Naast een uiting in onze reguliere nieuwsbrief is er ook de
mogelijkheid om een dedicated nieuwsbrief te versturen naar de
abonnees van Sign+ Magazine. Vraag naar de mogelijkheden bij
uw acccountmanager Maaike Gerritsen.
Voordelen dedicated nieuwsbrief
Een dedicated nieuwsbrief wordt niet omgeven door redactionele
berichten, De adverteerder levert (het materiaal voor) zijn
nieuwsbrief. Deze boodschap wordt exclusief verzonden naar de
abonnees van de nieuwsbrief van Sign+. Een dedicated
nieuwsbrief verhoogt de traffic naar uw website en geeft directe
respons.
Templates
De adverteerder kies uit één van de vijf templates die zijn
opgebouwd uit verschillende kleinere berichten. Voor elk bericht
wordt een tekst en afbeelding aangeleverd én URL die naar een
specifieke pagina op de website van de adverteerder.
Specificaties
Op aanvraag beschikbaar
Tarief
1.856,- per editie

Cijfers gemiddeld per maand

NIEUWSBRIEF

UNIEKE OPENS

4.800

40%

TOTALE OPENS

54%

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.

CASE STUDIES 2 0 2 2

CASE
STUDIES
GELOOFWAARDIG
RELEVANT
SUBTIEL

CASE STUDIES
Bij een case studie wordt het verhaal gemaakt door één van
de (freelance) redacteuren van de Eisma Media Groep. Dit
gebeurt zo objectief en onafhankelijk mogelijk om een hoge
kwaliteit te waarborgen, maar altijd in opdracht en in
samenwerking met u.
Het artikel is geschreven als een regulier artikel en dus
relevant voor de lezer. Bij plaatsing van het artikel in het
vakblad (met kleurraster op de pagina) of op de website
wordt aangegeven dat het een samenwerking is tussen de
fabrikant en de redactie. In overleg is het ook mogelijk om de
content zelf aan te leveren.

Voor een meerprijs is het ook mogelijk een video van 1,5 minuut
over de betreffende case studie door ons te laten produceren.
waarin een aantal case studies in een carrousel voorbij komen.
Tarieven
Op aanvraag.

WAAROM CASE STUDIES?
Er zijn drie soorten case studies:
Praktijkcase: een project of een bedrijf van een klant staat
centraal
Bedrijfscase: bedrijf(sactiviteit) van de adverteerder staat
centraal
Productcase: puur het product van de adverteerder staat
centraal
Een case studie is uitermate geschikt om als een 2/1 pagina
full colour te plaatsen in Sign+ Magazine en wordt
doorgeplaatst als artikel op Sign.NL en is inclusief een
aankondiging in een kort bericht (aankeiler) in onze reguliere
nieuwsbrief.
Bij een case studie van 2/1 pagina, worden standaard altijd

Geloofwaardig. De content staat tussen de redactionele
artikelen in het magazine, op de site en in de nieuwsbrief.
Relevant. De tekst of de video is speciaal voor je doelgroep
geschreven en daardoor voor hen interessant en relevant.
Subtiel. Met effectieve content geef je niet meteen weg dat
het om je merk gaat, maar verpak je de boodschap op een
subtiele en originele manier.
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