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LEZERS Aandrijftechniek
Aandrijftechniek is een onafhankelijk vakblad voor ondernemers, leidinggevenden, constructeurs en hoofden van technische diensten.
Aandrijftechniek geeft actuele en technische informatie over innovaties en nieuwe ontwikkelingen op het gebied van smart industry, machinebouw,
maritiem, mobiliteit, robotica en additive manufacturing / engineering.

EXEMPLAREN

OPLAGE
Aa n d r i j f t ec hn i ek

5 .000
EXEMPLAREN
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AFMETING

ADVERTENTIETARIEVEN
Aantal full colour plaatsingen (in 12 maanden)
Full Colour

1x

3x

6x

12x

20x

1/1 pagina

4.110

3.985

3.820

3.700

3.574

1/2 pagina

2.586

2.509

2.405

2.327

2.250

1/4 pagina

1.727

1.675

1.606

1.554

1.500

1/8 pagina

1.217

1.179

1.135

1.095

1.060

DRUKTECHNISCHE GEGEVENS

Formaat

staand (bx h in mm)

1/1 pagina
1/2 pagina
1/4 pagina
1/8 pagina

230 x 300
94 x 265
94 x 130
94 x 63

Bladspiegel
Kleurmodus
Resolutie

230 x 300
CMYK
300dpi

liggend (b x h in mm)
+3 mm rondom extra bij
aflopende advertentie

191 x 130
191 x 63
191 x 29

AANLEVEREN DIGITAAL ADVERTENTIEMATERIAAL

Drukprocédé

offset

Papiersoort omslag

200 g/m² hv gesatineerd m.c.

Papiersoort binnenwerk

115 g/m² hv silk mc

BIJSLUITERS / MEEHECHTERS

Tot 10 mb per e-mail naar aandrijftechniek@zeedesign.nl o.v.v. titel,
editienummer en verschijningsdatum met een cc naar:
v.hermans@eisma.nl. Maak voor grotere bestanden gebruik van
www.wetransfer.com.

DIGITAAL ADVERTENTIEMATERIAAL

Op aanvraag: prijs afhankelijk van gewicht en formaat. In verband
met technische uitvoering, graag tijdig contact opnemen.

PDF
• Certified PDF
• Alle fonts invoegen

AANLEVEREN BIJSLUITERS / MEEHECHTERS

Quark Xpress
• Alle (Macintosh) fonts, illustraties en beelden meesturen

Aantal

5.000 exemplaren

Afwerken

handzaam in dozen verpakt

Deadline

uiterlijk 3 weken voor verschijning

Aanleveradres

Veldhuis Media
T.a.v. Theo Nitrauw
Eekhorstweg 1
7942 JC Meppel

Graag onder vermelding van afzender, titel van het blad en editie.

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

VERSCHIJNINGSTABEL 2022

Nr.

Sluitdatum
aanleveren

Verschijningsdatum

1

vr-28-01-22

vr-18-02-22

2

wo-02-03-22

di-22-03-22

3

vr-01-04-22

vr-22-04-22

4

vr-06-05-22

vr-27-05-22

5

vr-26-08-22

vr-16-09-22

6

wo-05-10-22

di-25-10-22

7

vr-04-11-22

vr-25-11-22
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RECTANGLE

SKYSCRAPER

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

Een skyscraper is een verticale, bijna paginahoge banner met een
relatief hoge attentiewaarde.

Specificaties
336 x 280 pixels (computer en laptop), maximaal 99 kb
300 x 250 pixels (tablet en smartphone), maximaal 49 kb
Tarief
€ 1.895,- per half jaar of € 3.395,- per jaar

Specificaties
120 x 600 pixels, maximaal 99 kb
Tarief
€ 1.895,- per half jaar of € 3.395,- per jaar

FULL BANNER

AANLEVERSPECIFICATIES

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.

Bestandsformaten: jpg, .gif, animated.gif, html5
Kleurmodus:
RGB

Specificaties
468 x 60 pixels (computer en laptop), maximaal 49 kb
320 x 50 pixels (tablet en smartphone), maximaal 49 kb
Tarief
€ 455,- per maand

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.

LEADERBOARD
Het leaderboard is een horizontale, langwerpige banner bovenaan
de homepage. Deze breedbeeldbanner is prominent in beeld.
Specificaties
728 x 90 pixels (computer en laptop), maximaal 99 kb
320 x 50 pixels (tablet en smartphone), max. 49 kb
Tarief
€ 1.895,- per half jaar of € 3.395,- per jaar
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LEVERANCIERSGIDS

Opname in de leveranciersgids is gratis. Om extra op
te vallen en om traffic naar uw eigen website of sales
leads te genereren zijn er de volgende
mogelijkheden:
-

Logo bij uw bedrijfsgegevens
URL en e-mail bij uw bedrijfsgegevens

Totaalprijs € 445,- voor één jaar.
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DE NIEUWSBRIEF VAN
AANDRIJFTECHNIEK WORDT
WEKELIJKS VERZONDEN OP
DINSDAG NAAR 4.400 ABONNEES.

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
€ 449,- per editie
€ 3.300,- 1x per 4 weken, 13x per jaar

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
€ 449,- per editie
€ 3.300,- 1x per 4 weken, 13x per jaar

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
€ 670,- per editie
€ 5.919,- 1x per 4 weken, 13x per jaar

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.
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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:
- Aandrijftechniek
- Warehouse Totaal
- Bulk
- Recycling Magazine Benelux
- TTM.nl
- Bestelauto
- Pomp NL
- Recycling International
- Metaal Magazine

Specificaties
Op aanvraag beschikbaar.
Tarief
€ 2.000, - per editie (Aandrijftechniek)
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BRANDED
CONTENT
• GELOOFWAARDIG
• RELEVANT
• SUBTIEL

BRANDED CONTENT

WAAROM BRANDED CONTENT?

Branded content 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.

Geloofwaardig. Branded content staat tussen de
redactionele artikelen op een onafhankelijke (nieuws)site.
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 branded content geef je niet meteen
weg dat het om je merk gaat, maar verpak je de boodschap
op een subtiele en originele manier.

BRANDED CONTENT FORMATS
•
•
•
•

Best Practice
Product Spotlight
Expertblog
Video
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BRANDED
CONTENT
• GELOOFWAARDIG
• RELEVANT
• SUBTIEL

BEST PRACTICE

PRODUCT SPOTLIGHT

In Best Practice staat een techniek, werkmethode of activiteit centraal
die zich heeft bewezen als effectiever, zodat het project met minder
problemen, minder onvoorziene complicaties en betere eindresultaten
kon worden uitgevoerd. In een Best Practice wordt de betrokken
leverancier of producent via zijn klant met zijn product, dienst of
toepassing in beeld gebracht.

Nieuwe, innovatieve en andere bijzondere producten verdienen
een plekje in de spotlight. In deze rubriek worden unique selling
points van het product op aantrekkelijke wijze gepresenteerd aan
de doelgroep. Zeer geschikt voor het introduceren en onder de
aandacht brengen van nieuwe producten.

Presentatie
 op de homepage van at.aandrijftechniek.nl en op een



vervolgpagina op de website
een bericht in de nieuwsbrief van at.aandrijftechniek.nl
2 pagina’s in het vakblad Aandrijftechniek

Specificaties
 1000 woorden


3 à 4 foto’s (jpg / 1 mb minimaal)

Presentatie
 op de homepage van at.aandrijftechniek.nl en op een


vervolgpagina op de website
een bericht in de nieuwsbrief

Specificaties
 500 woorden
 3 afbeeldingen, zo groot mogelijk aanleveren
Tarief
€ 670,- per maand

Tarief
€ 3.550,- (magazine + website + nieuwsbrief)

Op alle orders en leveringen zijn onze algemene leveringsvoorwaarden van toepassing, zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Leeuwarden onder
nummer 65199030. 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.

BRANDED CONTENT 2 0 2 2

BRANDED
CONTENT
• GELOOFWAARDIG
• RELEVANT
• SUBTIEL

EXPERTBLOG

VIDEO

Een expertblog is een mogelijkheid om op een laagdrempelige
manier te communiceren met de klant. Je laat als directeur, adviseur
of medewerker je expertise zien en je bedrijf krijgt een gezicht. Je
creëert zo een toegankelijk imago.

Verhalen vertellen met bewegend beeld is nog nooit zo toegankelijk
geweest. Een boodschap op video wordt beter onthouden en
begrepen. Eisma kan de video ook voor u maken. Wij verzorgen in
nauw overleg met u het script, filmen , editen en leveren de voice-over
en de ondertiteling..

Presentatie
 op de homepage van www.at-aandrijftechniek.nl en op een
vervolgpagina op de website



een bericht in de nieuwsbrief van www.at-aandrijftechniek.nl
1 pagina in het magazine

Specificaties
 500 woorden, incl. intro van max. 40 woorden en tussenkopjes
 1 foto van de expert en 2 relevante foto’s van het besproken onderwerp
in de expertblog.
Tarief
Online: publicatie € 465,- per maand

of
1x publicatie blog op de homepage

Schrijven van het blog vanaf € 430,-

1x publicatie in de nieuwsbrief
1/1 pagina FC in het vakblad
Tarief € 2.995,-

Presentatie
 op de homepage van www.at-aandrijftechniek.nl (in de rectangle)
 een bericht in de nieuwsbrief
Specificaties
Video-link (You Tube) en een frame
Frame: jpg, png of gif-bestand van 336 x 280 pixels /
mobiel 300 x 250 pixels.
+ URL. Wanneer bezoekers op de video klikken zal deze afspelen en als
ze buiten de video op de advertentie klikken wordt doorverwezen naar de
aangeleverde URL.
Tarief
Publicatie € 430,- per maand
Opmaak frame video € 100,Maken van de video van 1,5 minuut vanaf € 2.195,-
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