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TARIEFKAART 2022
ALGEMENE INFORMATIE
Horses; Hippisch nieuws op wereldniveau
Waar de Paardenkrant achtergrondverhalen en verdieping van
het laatste hippische nieuws biedt en de lezers laat genieten
van mooie leesverhalen en reportages, heeft het magazine
Extra de focus op ondernemen.
Horses.nl biedt 24/7 het laatste nieuws in de paardenwereld.
Dankzij de techniek achter deze website kunnen bezoekers hun
eigen nieuwsoverzicht samenstellen. Horses premium biedt de
abonnee extra aanvullende nieuwsberichten en interviews, live
verslaggeving, columns en opiniestukken.
Daarnaast verschijnt er 4x per week een email-nieuwsbrief
met het laatste nieuws van Horses.nl en aan het einde van
het jaar de special Voer. Hierin staat het laatste nieuws en alle
informatie voor de paardenhouder rondom het voer en voeren
van paarden.
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Frequentie

+/- 50 x per jaar
2x per jaar EXTRA

Redactie

paardenkrant@eisma.nl

Wie bereik je met Horses?
Via de verschillende kanalen van Horses: de Paardenkrant, het ondernemersmagazine Extra, Horses.nl, de nieuwsbrief, social media kanalen en
de fokkerijdagen bereik je de fokkers, sporters op hoger niveau in alle disciplines en ondernemers. Allen in de leeftijdscategorie van 15-75 jaar.
Binnen deze groep vallen ook (semi)professionele stallen. Door het groeiende aantal premium abonnees weten we dat de doelgroep enorm
betrokken is op de website van Horses.

Op alle orders en leveringen zijn onze algemene leveringsvoorwaarden van toepassing, zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Leeuwarden onder
nummer 65213572. 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 2022

Printbereik
7.000
personen
ADVERTENTIETARIEVEN EXTRA

ADVERTENTIETARIEVEN PAARDENKRANT

Formaat		
2/1 pagina
1/1 pagina
½ pagina		
¼ pagina		

Formaat
Tarief
Overige opties
mm tarief
0,73
Springertjes
			
1.000 mm
0,62
Oor advertenties
2.500 mm
0,57
IM advertenties
10.000 mm
0,54		
20.000 mm
0,49

1x
2.600
1.735
895
490

3x
2.385
1.590
825
445

AFMETING EXTRA
Formaat
2/1 pagina
1/1 pagina
½ pagina
¼ pagina
Kleurmodus
Resolutie

AFMETING PAARDENKRANT

Staand (b x h in mm)
466 x 300
230 x 300
98 x 268
98 x 132
CMYK
300 dpi

Liggend (b x h in mm)
Afloop: 3 mm rondom extra
200 x 132
200 x 64

VERSCHIJNINGSTABEL EXTRA
Nr
1
2
3

Reserveren		
Vr 25-02-2022		
Do 16-09-2022		
Vr 25-11-2022 		

Verschijningsdatum
Vr 18-03-2022
Vr 07-10-2022
Vr 16-12-2022

AANLEVEREN BIJSLUITERS / MEEHECHTERS
Aantal
Afwerken
Deadline
Aanleveradres

Tarief
38,- eerste 5 regels,
daarna 5,- per regel meer
Op aanvraag
Voorpagina 3x mm tarief
Binnenwerk 2x mm tarief

Gelijk aan oplage (op aanvraag)
Handzaam in dozen verpakt
Uiterlijk 10 werkdagen voor verschijning
Veldhuis Media
T.a.v. Theo Nitrauw
Kanaaldijk OZ 3
8102 HL Raalte
Aanlevering altijd onder vermelding van: titel en
het editienummer

Kolombreedten
Redactiepagina
Overige specificaties
1 kolom 35 mm
1 kolom 52 mm
Hele pagina
265 x 380 mm
2 kolom 73 mm
2 kolom 108 mm
Spread pagina 549 x 380 mm
3 kolom 112 mm
3 kolom 165 mm
4 kolom 150 mm
4 kolom 221 mm
5 kolom 188 mm
5 kolom 278 mm
6 kolom 227 mm		
7 kolom 265 mm
Kleurmodus CMYK
Resolutie minimaal 300dpi
Totale dekking van de kleuren dient onder de 240% te blijven
DIGITAAL ADVERTENTIEMATERIAAL
PDF
• Certified PDF
• Alle fonts invoegen
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
AANLEVEREN DIGITAAL ADVERTENTIEMATERIAAL
U kunt advertentiemateriaal tot 10MB aanleveren per e-mail naar
depaardenkrant@zeedesign.nl. Grotere bestanden kunt u aanleveren via WeTransfer. Upload uw bestanden op www.wetransfer.com
en stuur dit naar depaardenkrant@zeedesign.nl.
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CIJFERS GEMIDDELD PER MAAND

1.700.000

300.000

980.000

00:01:44

SPECIFICATIES
Specificaties
Rectangle		
Leaderboard
Leaderboard

300 x 250 pixels
728 x 90 pixels
320 x 50 pixels

Tarief
maximaal 99 kb				
€ 32,- per 1.000 cpm
maximaal 99 kb
(computer en laptop)
maximaal 99 kb
(tablet en smartphone)		

AANLEVEREN MATERIAAL
Bestandsformaten		
.jpg, .gif, animated.gif
Kleurmodus		 RGB
Resolutie 		72 dpi
URL
		
URL van landingspagina
Aanleveren		
Uiterlijk 2 werkdagen voor online
		
plaatsing aanleveren.
		
Per e-mail naar:
			verkoop.paarden@eisma.nl

SOCIALE MEDIA

43.952

1.588

5.130

ADVERTEREN
Kanaal			Tarief
Facebook
€ 395

Formaat
Vraag naar de specificaties

YouTube- en Twitter uitingen op aanvraag 			
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NIEUWSBRIEF

23.000

ABONNEES

19,41%

UNIEKE OPENS

8.500

TOTALE OPENS

FULL BANNER
ADVERTORIAL

Een banner is een horizontale advertentie die bijna net zo breed is als
de nieuwsbrief zelf. Een banner linkt rechtstreeks door naar de website.
Specificaties
• 550 x 150 pixels, max. 80 kb.
• GIF, Jpg, Png
• URL van de landingspagina
Tarief
€ 375 per editie

Verschijnt
elke zondag,
maandag,
woensdag en
vrijdag

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 website.
Specificaties
• Koptekst: max. 50 karakters (max. 7 woorden) inclusief spaties.
Koptekst niet in kapitalen.
• Bodytekst: max. 350 karakters, (ca. 50 woorden) inclusief spaties
• Foto/logo/illustratie: 600 x 400 pixels, max. 120 kb
• URL van de landingspagina
Tarief
€ 375 per editie

FULL BANNER
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EISMA CONTENT MARKETING
Eisma Content Marketing is er om u te adviseren in het bepalen van de contentstrategie, welke contentformats het beste bij uw boodschap past.
We denken met u mee over de precieze invalshoek van een artikel, mogelijke sprekers in een video of de verhaallijn voor een animatie.
We ontzorgen u in de creatie hiervan, van het schrijven van het script tot aan de aflevering van het product. Uiteraard wordt u in het gehele proces
betrokken. We beschikken over redacteuren die de taal van de hippische sector spreken en daardoor de doelgroep op de juiste manier kunnen
benaderen. Hieronder vindt u een aantal herkenbare voorbeelden die we in de afgelopen jaren hebben mogen maken.

Hartog animatie
Hartog heeft deze animatie laten maken omdat ze
meer willen vertellen over de Lucerne mix vezelrijk
ruwvoermix op een educatieve wijze.
De Lucerne-Mix heeft nog meer voordelen die het een
goede toevoeging op het dieet van elk paard maakt en
een goede menger voor door je krachtvoer is:

Bekijk de animatie hier

Havens animatie
Havens heeft deze animatie laten maken omdat ze
meer willen vertellen over Gastro + voer op een
educatieve wijze.

Bekijk de animatie hier
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INFOGRAPHIC

WEBINAR

De paardensport is een erg
leuke sport, maar kan ook
best gevaarlijk zijn.
Hoewel het heel fijn is om met
paarden te knuffelen, blijven ze
van nature vluchtdieren.
Dat betekent dat ze snel schrikken of bang zijn en daarom moet je goed oppassen.
Draag dan ook altijd bescherming als je een paard gaat verzorgen of berijden.
hoofd

VERWONDINGEN
De meest
voorkomende
verwondingen door
paardrijden zijn aan:

gezicht
nek

(Ghos et al. 2000).

De paardensport is 1 van de 4
gevaarlijkste sporten die er is

Jaarlijks lopen 66.000 ruiters
blessures op door een ongeval
met een paard.

(Veiligheid, 2014).

rug
buik
enkel

voet

HOOFD

Kinderen vallen vaak op
hun hoofd en ongelukken
waarbij je je hoofd bezeert
zijn het gevaarlijkst

H

(Veiligheid, 2014).

15% moet naar de spoedeisende
hulp in het ziekenhuis
(Veiligheid, 2014).

Wat kun je doen om
ongelukken te voorkomen?

Webinar van Uytert
Hengstenstation van Uytert deelt zijn visie op fokkerij
en sport via de webinars. Door het interactieve karakter
van de webinar kan er direct antwoord of advies worden gegeven op vragen van kijkers.

DRAAG ALTIJD EEN CAP
Zowel bij wedstrijden en ritjes als bij
het verzorgen van je paard.

Zorg ervoor dat je cap goed
past en juist is ingesteld en
niet te groot of te klein is.

Er zijn tegenwoordig hele mooie,
hippe caps te koop.

Het is het beste om zelf een cap
te kopen in plaats van eentje te
lenen. Dan weet je zeker dat de
cap onbeschadigd is.

Bekijk de webinar hier

Europese norm

Check (of vraag je ouders) of de
cap voldoet aan de Europese norm.
Dat betekent dat je cap veilig is
en maximale bescherming biedt.

HOUDING

Let op je eigen houding. Als jij
bang en onzeker bent, dan zal
je paard dat aanvoelen. Blijf je
rustig, dan wordt je paard ook
rustiger.

GEDRAG

Let goed op hoe je paard zich
gedraagt en pas extra op als je
voelt dat je paard onrustig is.

OMGEVING

Wees je bewust van je omgeving en
zaken waar je paard van kan schrikken.
Denk aan vreemde objecten of rare geluiden.

Wilt u meer weten over de verschillende
content mogelijkheden?
Neem dan contact op met
Cindy Haentjens 088-2944980 of
Marloes van der Holst 088-2944828

Bronnen:
-Nederlands Tijdschrift voor Traumachirurgie. April 2015, Volume 23, Issue 2, pp 22–28, Veiligheid.nl. April, 2014. Blessures door paardensport. Blessurecijfers. Geraadpleegd op 23 maart 2017
via https://www.veiligheid.nl/voorkomblessures/paardrijden/blessures-film-feiten/paardrijblessures-de-cijfers, Ghosh, A., DiScala, C., Drew, C., Lessin, M. & Feins, L. (2000). Horse-related injuries in
pediatric patients. J Pediatr Surg 35(12): 1766-1770.

Harry’s Horse
Harry’s Horse heeft gekozen voor het thema ‘veiligheid’, waarbij cap en bodyprotector centraal staan.
Deze infographic is uitgedeeld in ruitersportzaken,
meegestuurd met magazines en op evenementen
uitgedeeld.
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