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Titel  
Ondertitel

Installatie
Vakkundig, ondernemend, betrokken

Uitgegeven door Eisma Bouwmedia bv
Informaticaweg 3, 7007 CP Doetinchem

Jaargang 60

Verschijningsfrequentie 8 x per jaar

Hoofdredactie Eddy Buiting, hoofdredacteur  
T. 088 – 29 44 911
E. e.buiting@eisma.nl

ALGEMENE INFORMATIE

TARIEFKAART VAKBLAD 2022

OPLAGE

INSTALLATIE

4.000
EXEMPLAREN

LEZERS VAKBLAD INSTALLATIE

Installatie is de spiegel en onafhankelijke inspiratiebron voor het uitvoerend installatiebedrijf in de werktuigbouwkundige installatietechniek. Richt zich primair 
op beslissers in het midden-en kleinbedrijf. Installatie’spijlers zijn techniek, product, ondernemerschap en vaktrots. Onderdeel van het multimediale merk 
Installatie dat met vakblad, website, nieuwsbrief, webinars, socials, podcast en video een groot bereik heeft via verschillende kanalen.

Uitgever Rens Sturrus

Advertentieverkoop Sacha Harders
Accountmanager
T 06-58977885 E s.harders@eisma.nl

Sebastiaan Jansen 
Commercieel Manager
T 06-13059888 E s.jansen@eisma.nl

Oplage 4.000 exemplaren

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.
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VERSCHIJNINGSTABEL 2022

ADVERTENTIETARIEVEN

AANLEVEREN DIGITAAL ADVERTENTIEMATERIAAL

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

BIJSLUITERS / MEEHECHTERS

op aanvraag: prijs afhankelijk van gewicht en formaat inzake  
technische uitvoering, graag tijdig contact opnemen.

PDF
• Certified PDF
• Alle fontsinvoegen

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

Adobe Illustrator
• Lettertypen omzetten naar lettercontouren
• *.ai, *.eps

Adobe Photoshop
• Flattened (niet in lagen)
• *.tiff, *.eps, *.jpg,*.psd
• Geen multikanaal of duotoonbeelden

Overig (zonderopmaak)
• Tekst uitsluitend in Word,afbeeldingen separaat bijvoegen

DRUKTECHNISCHE GEGEVENS

TARIEFKAART VAKBLAD 2022

Drukprocédé  

Papiersoort omslag  

Papiersoort binnenwerk

offset
170 g/m² hv gesatineerd mc  

100 grs hv silk mc

Aantal  

Afwerken  

Deadline  

Aanleveradres

4.000 exemplaren  

handzaam in dozen verpakt

uiterlijk 10 werkdagen voor verschijning  

Veldhuis Media

T.a.v. Theo Nitrauw

Eekhorstweg 1 

7942 JC  Meppel

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

DRUKTECHNISCHE GEGEVENS

Full colour 1x 3x 6x 12x

1/1 pagina 4.736 4.380 4.141 3.907

1/2 pagina 3.529 3.263 3.087 2.913

1/4 pagina 2.878 2.662 2.517 2.376

Zwart/Wit 1x 3x 6x 12x

1/1 pagina 2.700 2.500 2.363 2.228

1/2 pagina 1.473 1.358 1.285 1.214

1/4 pagina 808 748 707 665

AANLEVEREN BIJSLUITERS / MEEHECHTERS

Nr Sluitdatum Sluitdatum Verschijnings-
reserveren aanleveren datum

1 wo-26-01-22 ma-31-01-22 vr-18-02-22

2 wo-02-03-22 ma-07-03-22 vr-25-03-22

3 wo-13-04-22 ma-18-04-22 vr-06-05-22

4 wo-01-06-22 ma-06-06-22 vr-24-06-22

5 wo-24-08-22 ma-29-08-22 vr-16-09-22

6 wo-21-09-22 ma-26-09-22 vr-14-10-22

7 wo-19-10-22 ma-24-10-22 vr-11-11-22

8 wo-16-11-22 ma-21-11-22 vr-09-12-22

Op alle orders en leveringen zijn onze algemene leveringsvoorwaarden van toepassing, zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Leeuwarden onder
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Bladspiegel 1/1
230x300mm
+3mm snijmarge

Spread 2/1
460x300mm
+3mm snijmarge

Zetspiegel 1/1
210x280mm

1/2 staand
102x280mm

1/2 liggend
210x137mm

1/4 staand
102x137mm

1/8 liggend
102x65mm

1/4 liggend
210x65mm

Advertentie afmetingen (bxh in mm) staand liggend
1/1 pagina aflopend (bladspiegel) 230x300 +3mm snijmarge rondom -

1/1 pagina niet aflopend (zetspiegel) 210x280 -

1/2 pagina 102x280 210x137

1/4 pagina 102x137 210x65

1/8 pagina - 102x65

2/1 spread 460x300 +3mm snijmarge rondom -

Kleurmodus: CMYK

Resolutie: 300 DPI

Bestandsformaat: PDF
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TARIEFKAART WEBSITE 2022

LEADERBOARD

Een leaderboard is een grote, bijna paginabrede advertentie en is één
van de meest gangbare formaten. Het heeft een hoge attentiewaarde
door plaats en formaat.

WALLPAPER

Een erg opvallende communicatie uiting, die heel creatief ingezet kan  
worden. De wallpaper verschijnt namelijk naast de site en is daardoor extra  
opvallend.

AANLEVERSPECIFICATIES

Bestandsformaten: jpg, .gif, animated.gif, html5
Kleurmodus:  
Resolutie:  
Maximaal:  
Landingspagina:  
Aanleveren:

RGB
72dpi
99 kb
url landingspagina  
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

HALFPAGE AD

De Halfpage Ad is de banner met de grootste oppervlakte. Met ruim twee 
keer de lengte van de Rectangle is de Halfpage Ad bij uitstek geschikt 
voor het behalen van thematische doelstellingen. De vorm en de 
afmetingen van de Halfpage Ad zorgen ervoor dat de zichtbaarheid van 
deze uiting beter is dan die van andere banners.

Specificaties
336 x 600 pixels, max. 49 Kb / 300 x 250 pixels (mobiel)

Tarief
Per half jaar €5.045

Specificaties
728 x 90 pixels (computeren laptop), max. 99 kb  
320 x 50 pixels (tablet ensmartphone)

Tarief
Per half jaar €3.245-

Specificaties
2 afbeeldingen van 145 x 650 pixels, samen max. 99 kB  
300 x 250 pixels (tablet en smartphone)

Tarief
Per half jaar €5.045,-

LARGE LOGOLINK

Een Large logolink is een korte klikbare tekst in combinatie met een 
logo, die naar een website leidt.

Specificaties
• Logo: max 120 x 60 pixels (.gif of .jpg);
• Bestandsgrootte: max. 20 kb;
• Kopregel maximaal 22 tekens  (inclusief spaties en leestekens);
• Tekstregel maximaal 22 tekens (inclusief spaties en leestekens

Tarief
€ 360,- permaand

ADVERTORIAL

Een advertorial is een tekstadvertentie die qua opmaak gelijkenis vertoont  
met de redactionele inhoud van de pagina. Door op de advertorial te  
klikken komt de bezoeker op een landingspagina.

Specificaties
200 tekens plus logo (100 x 50 pixels of 70 x 70 pixels

Tarief
€ 515,- permaand
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mailto:onlinemateriaal@eisma.nl
http://www.adverterenbijeisma.nl/specificaties


WEBSITE 2022

Cijfers afkomstig uit Google Ad Manager, per 1 oktober 2021.

CTR varieert sterk afhankelijk van de boodschap van de uiting.

PAGEVIEWS

175.938
UNIEKE BEZOEKERS

83.709
BEZOEKEN

117.293
GEM. BEZOEKDUUR

0:00:57

Cijfers gemiddeld per maand

GEMIDDELDE CTR PERFORMAAT

2x 145x650 pixels

Desktop banner formaat CTR Positie Mobiel banner formaat CTR Positie

Leaderboard

728 x 90 pixels

0,21% Mobile Leaderboard

320 x 50 pixels

0,03%

Halfpage Ad  

336 x 600pixels

0,21% Medium rectangle  

300 x 250 pixels

0,04%

Wall paper 0,31%

x 100
Clicks  

CTR% = -----------------------
Impressions

GEMIDDELD

175.938
PAGEVIEWS  

PER MND



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, formaat i.v.m. schaalbaarheid  

voor smartphones, max. 99kb
• voorzien van de url van de landingspagina

Tarief
€555,-per editie

FULLBANNER

Een full banner is een horizontaal advertentieformaat, dat bijna  
volledig over de gehele breedte van de nieuwsbrief loopt.

Specificaties
• 468 x 60 pixels, max. 99kb
• voorzien van de url van de landingspagina

Tarief
€555,-per editie

Bestandsformaten:  
Kleurmodus:  
Resolutie:  
Landingspagina:  
Aanleveren:

AANLEVERSPECIFICATIES

.jpg, .gif  
RGB
72 dpi
url van de landingspagina
onlinemateriaal@eisma.nl

VERZENDDATA NIEUWSBRIEFINSTALLATIE.NL

De nieuwsbrief wordt één keer per week verstuurd op donderdag.

MEER INFORMATIE EN MOGELIJKHEDEN?

Kijk voor meer informatie op www.adverterenbijeisma.nl of bel uw  
account manager.

TARIEFKAART NIEUWSBRIEF 2022

DE NIEUWSBRIEF VAN  
INSTALLATIE.NL WORDT WEKELIJKS  
VERZONDEN OP DONDERDAG NAAR
10.392 ABONNEES.
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NIEUWSBRIEF 2022

GEMIDDELDE CTR PERFORMAAT

0,10%Full banner

468 x 60pixels

Formaat

Advertorial

Tekst + afbeelding

CTR

0,68%

Positie

Clicks
CTR% = ----------------------- x 100

Delivered Emails

NIEUWSBRIEF UNIEKE OPENS TOTALE OPENS

10.392 35% 94%

Cijfers gemiddeld per maand

CTR varieert sterk afhankelijk van de boodschap van deuiting.

Cijfers afkomstig uit MailChimp, per 1 oktober 2021.

GEMIDDELD

10.392
NIEUWSBRIEF  

ABONNEES



CROSSMEDIAAL INSTALLATIE

WEBSITE INSTALLATIE.NL
83.709 unieke bezoekers

NIEUWSBRIEF
10.392 abonnees

VAKBLAD INSTALLATIE
Verschijnt 8x per jaar  
Oplage 4.000 exemplaren

SOCIAL
MEDIA

Cijfers per 1 oktober 2021, actuele cijfers opaanvraag

1.761 volgers 4.202 volgers



Subtiel. Met effectieve native advertising geef je niet  
meteen weg dat het om je merk gaat, maar verpak jede  
boodschap op een subtiele en originelemanier.

NATIVE ADVERTISING FORMATS

• Expertartikel
• Productcase
• Praktijkcase
• FAQ / Veel gesteldevragen

Klik hier voor meer informatie op native advertising

WAAROM NATIVE ADVERTISING?

Geloofwaardig. Native advertising 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 zalonthouden.

Relevant. De tekst of de video is speciaal voor je doelgroep  
geschreven en daardoor voor hen interessant enrelevant.

NATIVE ADVERTISING 2022

NATIVE ADVERTISING

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.

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

• GELOOFWAARDIG
• RELEVANT
• SUBTIEL

https://spark.adobe.com/page/eWMsWsbT1jilv/


NATIVE ADVERTISING 2022

Hiernaast zie je een voorbeeld van het doorplaatsen van een  
PRAKTIJKCASE in het vakblad Installatie.

PRAKTIJKCASE

In een Praktijkcase artikel staat een (bouw)materiaal, product,  
methode of techniek – zoals toegepast in een project-centraal.  
Het geeft antwoord op vragen zoals: waarom toegepast, welk  
probleem werd opgelost, waar is het een alternatief voor en  
hoeveel kosten efficiënter is de toepassing. Het artikel is dus  
even goed / objectief / relevant geschreven als een regulier  
artikel. Bij het artikel wordt aangegeven dat het een  
samenwerking is tussen de fabrikant en deredactie.

Een Praktijkcase is uitermate geschikt om als een 2/1 pagina  
full colour te plaatsen in een vakblad of als artikel op één van  
onze websites (inclusief een aankondiging ineen kort bericht in  
een nieuwsbrief).
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PRODUCTCASE

In een Productcase artikel staat een nieuw en/of verbeterd  
bouwproduct centraal. Het artikel geeft een zo’n helder  
mogelijk antwoord op de vraag wat het nieuwe product  
toevoegt aan alle reeds bestaande bouwproducten. Het artikel  
is geschreven als een regulier artikel en dus objectief en  
relevant voor de lezers. Bij het artikel wordt aangegeven dat  
het een samenwerking is tussen de fabrikant en de redactie.

Een Productcase is uitermate geschikt om als een 1/1 pagina  
full colour te plaatsen in een vakblad of als artikel op één van  
onze websites (inclusief een aankondiging ineen kort bericht in  
een nieuwsbrief).

NATIVE  
ADVERTISING

• GELOOFWAARDIG
• RELEVANT
• SUBTIEL



NATIVE ADVERTISING 2022

FAQ / VEEL GESTELDEVRAGEN

De 5 meest gestelde vragen over een product of over een  
methodiek. Bij fabrikant X komen jaar in jaar uit steeds weer  
dezelfde vragen binnen over materiaal Y. Kennelijk leven er bij  
veel bouwtechneuten dus vragen over materiaal Y. Het is dus  
zinvol die vragen over materiaal Y te beantwoorden met een  
FAQ / Veel gestelde vragen artikel. Fabrikant X geeft aan  
welke 5 vragen er steeds binnenkomen en geeft daar een  
helder antwoord op. Bij plaatsing van deze FAQ in het vakblad  
of op de website wordt aangegeven dat het eensamenwerking  
is tussen de fabrikant en de redactie van het desbetreffende  
merk.

Een FAQ is uitermate geschikt om als een 1/1 pagina full  
colour te plaatsen in een vakblad of als artikel op één van onze  
websites (inclusief een aankondiging in een kort bericht in een  
nieuwsbrief). Foto's en een eventuele video ontvangen we dan  
graag. Neem voor meer informatie contact op met onze  
verkoop.
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EXPERTARTIKEL

In een Expertartikel komt een specialist aan het woord over  
bijvoorbeeld constructie, bouwfysica, materialen, methodes,  
technieken enzovoort. Het artikel is geschreven als een  
regulier artikel en dus objectief en relevant voor de lezers.  
Bij eventuele plaatsing van het artikel in het vakblad of op de  
website wordt aangegeven dat het een samenwerking is  
tussen de fabrikant en de redactie van het desbetreffende  
merk.

Een Expertartikel is uitermate geschikt om als een 2/1 pagina  
full colour te plaatsen in een vakblad of als artikel op één van  
onze websites (inclusief een aankondiging ineen kort bericht in  
een nieuwsbrief).

NATIVE  
ADVERTISING

• GELOOFWAARDIG
• RELEVANT
• SUBTIEL
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