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LEZERS BESTELAUTO

Bestelauto biedt het laatste nieuws, vergelijkende tests, en onderwerpen als accessoires, bedrijfswageninrichting, ICT, leasing en 
verzekering. Vakblad Bestelauto verschijnt twee keer per jaar als bijlage bij diverse vakbladen van Eisma Media Groep. Deze vakbladen 
worden gelezen door bedrijven uit de bouw-, installatie-, hout-, schilders-, retail-, food-, en transportbranche. Kortom, zo’n beetje alle 
bedrijven die een bestelauto nodig hebben en geïnteresseerd zijn in de beste informatie om een bedrijfsauto optimaal in te zetten.

VERSPREIDING VAKBLAD BESTELAUTO, GAAT MEE ALS BIJSLUITER MET DE VOLGENDE VAKBLADEN:

Bouw branche
Aannemer – 5.000 oplage
Het vakblad Aannemer informeert directeuren en eigenaren van 
aannemersbedrijven in het MKB over alles wat met bouw in 
uitvoering te maken heeft. Ook binnen klus-, timmer- en 
afbouwbedrijven wordt het blad veel gelezen.

Houtwereld – 1.700 oplage
Vakblad voor beslissers in de houtbranche. Wordt gelezen door 
leidinggevenden in de houthandel, de houtbewerkende en 
houtverwerkende industrie, alsmede door aannemers en 
architecten.

Installatie – 4.000 oplage
Richt zich primair op de eigenaar / zelfstandige installateur in alle 
werktuigbouwkundige disciplines: gas, water, sanitair, verwarming, 
airconditioning, luchtbehandeling, gebouwgebonden afvoertechniek 
en dakbedekking. 

SchildersVakkrant – 6.500 oplage
Primair de ondernemers in de schildersbranche, de 
directeur/eigenaren van kleine tot middelgrote schilders-
/onderhouds/glaszetbedrijven. Daarnaast de toeleverende 
industrie, verfgroothandel, adviesbureaus en brancheorganisaties.

Eisma’s Schildersblad – 4.000 oplage
Directeuren, eigenaren en vaklieden werkzaam in de 
onderhoudsmarkt.

ZO!Bouw – 15.000 oplage
ZO!Bouw is het vakblad voor ondernemers in de bouw zonder 
personeel.

Handel & Varia branche
MarktVisie – 4.470 oplage
Marktvisie is een onafhankelijk vakblad voor de ambulante 
handelaar.

Mobiliteit branche
TTM.nl – 2.000 selectieve oplage
TTM.nl is een magazine voor de beide deelmarkten in het 
goederenverkeer over de weg: eigen vervoerders en 
beroepsvervoerders. 

Overig losse verzending
Koerier & Post – 1.010 oplage 
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LEADERBOARD

Een leaderboard wordt direct onder de navigatiebalk (de header) 
getoond. 

AANLEVERSPECIFICATIES

Bestandsformaten: jpg, .gif, animated.gif, html5
Kleurmodus:  RGB                                          
Resolutie:  72 dpi
Maximaal:  99 kb
Landingspagina:  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

RECTANGLE

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.

Specificaties
• 336 x 280 pixels (computer en laptop), maximaal 99 kb
• 300 x 250 pixels (tablet en smartphone), maximaal 49 kb

Tarief
€ 650,- per maand

Specificaties
• 728 x 90 pixels (computer en laptop), maximaal 99 kb
• 320 x 50 pixels (tablet en smartphone), maximaal 49 kb

Tarief
€ 650,- per maand

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
• Kop, body, pay-off 400 tekens incl. spaties
• Formaat logo/foto 120 x 120 pixels 20 Kb

Tarief
€ 550,- per maand

LOGOLINK

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

Specificaties
• Logo (110 x 60 pixels)
• 2 x tekstregel (2 x 22 tekens incl. spaties

Tarief
€ 300- per jaar
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MEDIAKAART WEBSITE 2023
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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. 99 kb  
• voorzien van de url van de landingspagina

Tarief
Positie 1 : € 550,- per editie
Positie 2 of lager : € 450,- per editie

Bestandsformaten:  
Kleurmodus:  
Resolutie:  
Landingspagina:  
Aanleveren:

AANLEVERSPECIFICATIES

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

VERZENDDATA NIEUWSBRIEF

De nieuwsbrief wordt twee keer per maand verstuurd op woensdag.

MEER INFORMATIE EN MOGELIJKHEDEN?

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

Karlo Huls
M 06 - 58 97 91 65
E k.huls@eisma.nl

MEDIAKAART NIEUWSBRIEF 2023

DE NIEUWSBRIEF VAN BESTELAUTO 
WORDT TWEE KEER PER MAAND 
VERZONDEN OP WOENSDAG NAAR 
4.000 ABONNEES.

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
Positie 1 : € 550,- per editie
Positie 2 of lager : € 450,- per editie
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NIEUWSBRIEF 2023

SPECIAL NEWSLETTER

Een Special Newsletter is een digitale dedicated nieuwsbrief, helemaal 
toegespitst op uw eigen boodschap. De nieuwsbrief wordt geopend 
door uw zelf samengestelde tekst/afbeeldingen. Er is natuurlijk ruimte 
voor een banner of een ander soort advertentie, van uzelf of een zelf 
gezochte partner. De redactie verrijkt de nieuwsbrief met  redactionele 
content, die duidelijk uw boodschap niet schaadt.
De Special Newsletter wordt verzonden naar het vaste 
adressenbestand, dan wel naar een door de adverteerder uitgezocht 
adressenbestand. Dat levert een hoge clickrate 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:
- Bestelauto
- Aandrijftechniek
- Warehouse Totaal
- Bulk
- Recycling Magazine Benelux
- TTM.nl
- Pomp NL
- Recycling International
- Metaal Magazine

Specificaties
Op aanvraag beschikbaar.

Tarief
€ 1.995, - per editie (Bestelauto.nl)
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