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TARIEFKAART 2022
ADVERTENTIETARIEVEN

AFMETING

Aantal full colour plaatsingen (in 12 maanden)

Advertentieformaten: (afmetingen in millimeters)
bladspiegel: 230 x 300 mm
zetspiegel: 210 x 280 mm

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

1x
€ 2.466
€ 1.535
€ 1.035
€ 713

3x
€ 2.402
€ 1.497
€ 1.009
€ 695

6x
€ 2.246
€ 1.398
€ 942
€ 649

9x
€ 2.088
€ 1.303
€ 876
€ 605

12 x
€ 1.941
€ 1.210
€ 815
€ 561

PLAATSINGTOESLAGEN
Aflopend
Voorkeursplaatsing
Opplakker
Uitklapper

+ 15 %
+ 10 %
op aanvraag
op aanvraag

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

aflopend
staand
liggend
staand
staand
liggend

Afloop:
Kleurmodus
Resolutie

3 mm rondom extra
CMYK
300 dpi

236 x 306 mm (bxh)
210 x 280 mm (bxh)
210 x 134 mm (bxh)
102 x 280 mm (bxh)
102 x 134 mm (bxh)
102 x 65 mm (bxh)

DIGITAAL ADVERTENTIEMATERIAAL
BIJSLUITERS / MEEHECHTERS
max. 1 A4
max. 1 A3 (gevouwen tot A4)
groter dan 1 A3
Meehechter, max. 1 A3
Meehechter, groter dan 1 A3

op aanvraag
op aanvraag
op aanvraag
op aanvraag
op aanvraag

PDF
• Certified PDF in CMYK-kleuropbouw
• Alle fonts invoegen
Overig (zonder opmaak)
• Tekst uitsluitend in Word
• Afbeeldingen separaat bijvoegen als JPG

Inzake technische uitvoering, graag tijdig contact opnemen
DRUKTECHNISCHE GEGEVENS
AANLEVEREN BIJSLUITERS / MEEHECHTERS
Aantal
Afwerken
Deadline
Aanleveradres

gelijk aan oplage (zie pagina 1)
handzaam in dozen verpakt
uiterlijk 6 werkdagen voor verschijning
Veldhuis Media
T.a.v. Theo Nitrauw
Kanaaldijk OZ 3
8102 HL Raalte

Graag onder vermelding van titel van het blad en editie.

Drukprocedé
Papier omslag
Papier binnenwerk

offset
200 g/m2 hv gesatineerd mc
115 g/m2 hv halfmat mc

AANLEVEREN DIGITAAL ADVERTENTIEMATERIAAL
Tot 10 mb per e-mail naar pilootenvliegtuig@zeedesign.nl; maak
voor grotere bestanden gebruik van www.wetransfer.com.

VERSCHIJNINGSTABEL 2022
Editie

Sluitdatum reserveren

Sluitdatum aanleveren

Verschijningdatum (op de mat)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

26 november 2021
31 december 2021
28 januari 2022
25 februari 2022
30 maart 2022
28 april 2022
27 mei 2022
1 juli 2022
29 juli 2022
2 september 2022
30 september 2022
28 oktober 2022

2 december 2021
6 januari 2022
3 februari 2022
3 maart 2022
5 april 2022
4 mei 2022
2 juni 2022
7 juli 2022
4 augustus 2022
8 september 2022
6 oktober 2022
3 november 2022

7 januari 2022
4 februari 2022
4 maart 2022
1 april 2022
6 mei 2022
3 juni 2022
1 juli 2022
5 augustus 2022
2 september 2022
7 oktober 2022
4 november 2022
2 december 2022
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LUCHTVAARTOPLEIDINGEN
SPECIAL
9.500 LEZERS

04-12-20 11:09

TARIEFKAART 2022
90.000

PAGINA
WEERGAVEN
PER MAAND

3225+

VOLGERS OP
FACEBOOK
LEADERBOARD

FULLBANNER

LEADERBOARD

Een full banner is een horizontaal advertentieformaat dat door de
positie middenin de redactionele content van de website goed
wordt bekeken.

Een leaderboard is een grote, bijna paginabrede advertentie en is
één van de meest gangbare formaten. Het leaderboard wordt direct
onder het nieuws (de header) getoond.

Specificaties
• 468 x 60 pixels (computer en laptop), maximaal 99 kb
• 320 x 50 pixels (tablet en smartphone)
Tarief
€ 290 per maand

Specificaties
• 728 x 90 pixels (computer en laptop), maximaal 99 kb
• 320 x 50 pixels (tablet en smartphone)
Tarief
• € 406 per maand

LARGE RECTANGLE

AANLEVERSPECIFICATIES

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

Bestandsformaten:		
jpg, .gif, animated.gif, html5
Kleurmodus:		 RGB
Resolutie:		 72 dpi
Maximaal formaat:
99 kb
Landingspagina:		
webadres opgeven
Aanleveren:		 a.vanbel@eisma.nl
Voor optimale weergave op verschillende apparaten graag leaderboard, full banner en large rectangle in twee formaten aanleveren.

Specificaties
• 336 x 280 pixels (computer en laptop), maximaal 99 kb
• 300 x 250 pixels (tablet en smartphone)
Tarief
• € 522 per maand
MINIMALE CONTRACTPERIODE
1 maand. Vraag naar korting bij langer lopende contracten.

UW BERICHT OP ONZE FACEBOOKPAGINA
Piloot en vliegtuig heeft een Facebookpagina, waarop ook u berichten kunt plaatsen. Deze krijgen een sponsorkenmerk en worden op
de tijdlijn van 3.150 paginavolgers vertoond.
Specificaties
zie www.adverterenbijeisma.nl/specificaties
Tarief
€ 206 per bericht
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TARIEFKAART 2022
FULL BANNER

DE NIEUWSBRIEF VAN
PILOOT EN VLIEGTUIG
WORDT TWEEWEKELIJKS
OP VRIJDAG
VERZONDEN
NAAR > 3450
ABONNEES.

Een full banner is een horizontaal advertentieformaat, dat bijna
volledig over de gehele breedte van de nieuwsbrief loopt.
Specificaties
468 x 60 pixels, max. 99 kb
landingspagina: webadres van uw keuze opgeven
Tarief
€ 404 per editie

BLOCKBUSTER
Een blockbuster is een groot formaat full banner, die door zijn
afmetingen een hogere attentiewaarde heeft dan de full banner.
Specificaties
550 x 150 pixels, max. 99 kb
landingspagina: webadres van uw keuze opgeven
Tarief
€ 416 per editie

ADVERTORIAL
Een advertorial is een klikbare tekstadvertentie die qua opmaak
gelijkenis vertoont met de redactionele inhoud van de nieuwsbrief.
Specificaties
koptekst: max. 50 karakters, incl. spaties
bodytekst: max. 350 karakters, incl. spaties
foto/logo/illustratie: 600 x 400 pixels, max. 99 kb
landingspagina: webadres van uw keuze opgeven
Tarief
€ 404 per editie

AANLEVERSPECIFIACTIES
Bestandsformaten:		
.jpg, .gif
Kleurmodus:		 RGB
Resolutie:		 72 dpi
Landingspagina:		
webadres opgeven
Aanleveren:		 l.vanderlans@eisma.nl

VERZENDDATA DIGITALE NIEUWSBRIEF
De nieuwsbrief wordt tweewekelijks verstuurd, op vrijdag.

MEER INFORMATIE EN MOGELIJKHEDEN?
BLOCKBUSTER

Kijk voor meer informatie en mogelijkheden om de mediakanalen en de
expertise van Piloot en vliegtuig in te zetten voor uw eigen communicatiebehoefte op www.adverterenbijeisma.nl of bel uw account manager.
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