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ALGEMENE INFORMATIE

TARIEFKAART VAKBLAD 2023

LEZERS Bulk

EXEMPLAREN

De lezers van Bulk zijn plantmanagers, chefs productie, procestechnologen, technische directies, ontwerpers en constructeurs die zich dagelijks 
bezighouden met de handling & processing van solids. Bulk brengt hen op de hoogte van wat, wie en hoe in de stortgoedmarkt. 
De lezers van Bulk zijn praktisch ingestelde techneuten die binnen hun DMU’s wezenlijke bijdragen leveren aan de ontwikkeling en optimalisering van 
productieprocessen.

6.000
OPLAGE

BULK

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

AANLEVEREN DIGITAAL ADVERTENTIEMATERIAAL

AANLEVEREN BIJSLUITERS / MEEHECHTERS

VERSCHIJNINGSTABEL 2023

ADVERTENTIETARIEVEN

Aantal full colour plaatsingen (in 12 maanden)

BIJSLUITERS / MEEHECHTERS

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

DIGITAAL ADVERTENTIEMATERIAAL

PDF
• Certified PDF
• Alle fonts invoegen

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 duotoon beelden

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

AFMETING

TARIEFKAART VAKBLAD 2023

Full Colour 1x 3x 6x 

1/1 pagina 2.500 2.390 2.295
1/2 pagina 1.575 1.505 1.445
1/4 pagina 995 950 910

Aantal 6.000 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.

DRUKTECHNISCHE GEGEVENS

Drukprocédé offset

Papiersoort omslag 170 g/m² hv gesatineerd m.c.

Papiersoort binnenwerk 115 g/m² hv silk mc

Nr Sluitdatum Verschijnings- Beurzen / congres
aanleveren advertentie datum

1 23-01-2023 10-02-2023

2 27-02-2023 17-03-2023

Solids/P&V/Recycling Technik Dortmund 
(29-30 maart)

Empack Den Bosch (5-6 april) 
Maintenance Next Rotterdam (18-20 april)

3 17-04-2023 05-05-2023

3a 17-04-2023 05-05-2023
Jaareditie: Stofbestrijding/Explosieveiligheid

ATEX congres Utrecht (8juni)

4 05-06-2023 23-06-2023

5 01-09-2023 19-09-2023

Powtech/Partec Nürnberg (26-28 september)
Solids Rotterdam (4-5 oktober)
Anuga Keulen (7-11 oktober)

6 09-10-2023 27-10-2023

6a 23-10-2023 10-11-2023 Jaareditie: Haven op- en overslag

7 20-11-2023 08-12-2023

Formaat staand (bxh in mm) liggend (bxh in mm)

1/1 pagina 230 x 300 
+3 mm rondom extra bij

aflopende advertentie
1/2 pagina 94 x 265 191 x 130
1/4 pagina 94 x 130 191 x 63

Bladspiegel 230 x 300 +3 mm rondom
Kleurmodus CMYK
Resolutie 300dpi 
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LEADERBOARD POSITIE 1

Een leaderboard is een grote, bijna paginabrede advertentie en is  
één van de meest gangbare formaten. Een leaderboard wordt 
direct onder de navigatiebalk (de header) geplaatst.

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
€ 475,- per maand

TARIEFKAART WEBSITE 2023

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

Tarief
€ 400,- 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
€ 1.555,- per jaar

LEADERBOARD POSITIE 2

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.

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

Tarief
€ 340,- per maand
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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
€ 280,- 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, formaat i.v.m. schaalbaarheid 

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

Tarief
€ 320,- per editie

Bestandsformaten:  
Kleurmodus:  
Resolutie:  
Landingspagina:  
Aanleveren:

AANLEVERSPECIFICATIES

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

VERZENDDATA NIEUWSBRIEF BULK

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
accountmanager.

TARIEFKAART NIEUWSBRIEF 2023

DE NIEUWSBRIEF VAN BULK 
WORDT WEKELIJKS VERZONDEN OP 
DONDERDAG NAAR 3.375 
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
€ 350,- per editie
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NIEUWSBRIEF 2023

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

Specificaties
Op aanvraag beschikbaar.

Tarief
€ 1.860,- per editie (Bulk)
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BRANDED CONTENT 2023

BRANDED CONTENT FORMATS

• Praktijkverhaal
• Product Spotlight
• Techno-(info)graphic
• Video

WAAROM BRANDED 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

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.

BRANDED
CONTENT

• GELOOFWAARDIG
• RELEVANT
• SUBTIEL
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BRANDED CONTENT 2023

UITGELICHT

In de positie Uitgelicht kunnen verschillende soorten 
artikelen geplaatst worden zoals een cliënt-case in de 
procesindustrie. Machines, producten of diensten komen 
hier aan bod als best practice, zoals in de praktijk wordt 
toegepast. De ondernemer vertelt over zijn ervaringen met 
bijvoorbeeld een specifieke machine in een proces en welke 
invloed dit heeft op de bedrijfsvoering en efficiency. 

Presentatie
 op de homepage van www.bulkgids.nl
 een bericht in de nieuwsbrief van Bulk
 1 of 2 pagina’s in het vakblad Bulk
Specificaties
 1 pagina, 500 woorden en 2 á 3 high res. foto’s (min. 2 mb
 2 pagina’s, 1000 woorden en 3 à 4 3 high res. foto’s (min. 2 mb)
Tarief
1 pagina  € 1.490.- per maand
2 pagina’s € 2.010,- per maand

BRANDED
CONTENT

• GELOOFWAARDIG
• RELEVANT
• SUBTIEL

PRODUCT SPOTLIGHT

Nieuwe, innovatieve en bijzondere producten maar ook 
aankondigingen van belangrijke evenementen verdienen een 
plekje in de spotlight. In deze rubriek worden unique selling
points van het product, proces of evenement gepresenteerd 
aan de doelgroep. Zeer geschikt voor het introduceren en 
onder de aandacht brengen van nieuwe producten.

Presentatie
 op de homepage van bulkgids.nl
 een bericht in de nieuwsbrief van Bulk
Tarief
€ 750,- per maand
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BRANDED CONTENT 2023

TECHNO-(INFO)GRAPHIC

Een techno-(info)graphic is een technische illustratie: een 
afbeelding die informatie uitbeeldt en verklaart. Techniek en 
toelichting komen duidelijk in beeld.

Presentatie
 op de homepage van bulkgids.nl
 een bericht in de nieuwsbrief van Bulk
 In het vakblad Bulk

Specificaties
Duidelijke beschrijving van het proces met aanvullende tekst
1 pagina, 250 woorden / 2 pagina’s, 500 woorden 

Tarief
€ 2.060,- per maand: de techno-(info)graphic met een verkorte 
tekst op 1 pagina. 
In het vakblad, op de website en in de nieuwsbrief.
€ 2.575,- per maand: als boven, maar met 2 pagina’s in het 
vakblad.

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 bulkgids.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 € 445,- per maand
Opmaak frame video € 100,-
Maken van de video van 1,5 minuut vanaf € 2.445,-

VIDEO

BRANDED
CONTENT

• GELOOFWAARDIG
• RELEVANT
• SUBTIEL
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DE MEEST GEBRUIKTECONTENTFORMATS

• Projectdocumentatie
• Infographic
• Blog
• Whitepaper
• Video

• Animatievideo
• Productvideo
• Bedrijfsvideo
• Beursvideo
• Eventregistratie

• Sponsoredmagazine
• Webinar

• Webinar
• Webinar2.0

Klik hier voor meer informatie over contentformats

CONTENTMARKETING

Wat is contentmarketingprecies? En wat is bijvoorbeeld  
het verschil met een advertentie? Is een reclamefolder of  
advertorial met uitleg over uw product ook content  
marketing? En wat als u een video maakt met de  
voordelen, werking en toepassing van uw product voor  
de bouw?

Onderstaandedefinitiegeeft helderheiden vat samen  
waar contentmarketingvoor staat:

“Het creëren en verspreidenvan waardevollecontentom  
een loyaal en betrokken publiek te vinden, te binden en  
te activeren.”
Meer informatie vindt u op:eismacontentmarketing.nl

EISMA INDUSTRIEMEDIA
Natuurlijk kunnen we voor u ook veel betekenen bij  
het bereiken van uw doelgroep en bijvoorbeeld het  
genereren van leads. Denk hierbij aan het plaatsen -
verspreiden van praktijkcases, whitepapers en video’s  
via onze kanalen.

Heeft u vragen over communicatiemogelijkheden in  
onze vakbladen, websites of andere media? Kijk dan  
op adverterenbijeisma.nl of neem contact op metuw  
account manager.

CONTENTMARKETING 2023

EISMA CONTENT MARKETING:MARKETING  
MET EENVERHAAL.
Steeds vaker melden zich klanten bij Eisma  Content 
Marketing, die vragen of Eisma hen kan  helpen ‘met het 
vertellen van hun verhaal’. Bij  Eisma weten we hoe we die 
verhalen moeten  vertellen. Wedoen dit tenslotteal voor
onze eigen  merken. Ons uitgeefbedrijf heeft daarvoor  
onafhankelijke redacteuren in dienst die weten  hoe een 
sectorbeweegt.

Eisma Content Marketing: marketing met een verhaal. www.eismacontentmarketing.nl
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PROJECTDOCUMENTATIE

Er is een prachtigproject opgeleverdwaarin uw product  
is verwerkt. Een mooi voorbeeld van wat er met uw  
producten kan gebeuren en hoe ze verwerkt moeten  
worden. En u wilt dit laten zien aan uw klanten en  
potentiële klanten. Onze redactie kan voor u hiervan  
projectdocumentatie maken. Zij gaan dan aan de slag  
met een door u uitgekozen project en maken daarvan  
een video, artikel en foto’s.

Een projectdocumentatie bestaat uit een video van  
anderhalve minuut, 10 foto’s, een 2/1 pagina artikelen  
een korte projectbeschrijving (300 woorden).
Tarief: vanaf € 2.950,-

CONTENTMARKETING 2022

BLOG

Een blog kan worden ingezet om op een laagdrempelige  
manier te communiceren met de klant. Door als  
directeur, adviseur, manager of medewerker te bloggen,  
laat u uw expertise zien over een bepaaldonderwerp.
Bovendien creëert u met het vertellen van een  
persoonlijk verhaal een toegankelijker imago. De  
desbetreffende persoon deelt eigen ervaringen,  
gedachten,visies of tips met het publiek en geeft de  
lezer de mogelijkheidom daar op tereageren.

Een blogartikel bestaat uit ongeveer 500 tot600  
woorden, afhankelijk van de inhoud.
Tarief: vanaf € 510,-

INFOGRAPHIC:

Een infographic is een combinatie van tekst en  
illustratie(s). Deze illustraties kunnen onder andere  
bestaanuit grafieken,schema’s,diagrammen, iconenof  
kaarten. Samen met de tekst vertellen ze een verhaal.  
Infographics worden gebruikt om snel en duidelijk  
informatie of kennis over te brengen en zijn een goede  
manier om complexe data, gebeurtenissenof processen  
te visualiseren.

Over het algemeen bestaat een infographic uit zes tot
acht ‘illustraties’ en een tekst van 150 woorden. Hierin
is variatie mogelijk, afhankelijk van de boodschap die
u wilt vertellen.
Tarief: vanaf € 1.850,-

WHITEPAPER

In een whitepaper laat de opdrachtgever zien welke kennis hij  
in huis heeft over een bepaald onderwerp. Een whitepaper  
heeft een objectief karakter en reikt oplossingen aan vooreen  
bepaaldprobleem.
Een whitepaper bestaat uit ongeveer 4 pagina’s / totaal 1.500  
woorden. Foto’s en input komen van de opdrachtgever.
Tarief: vanaf € 2.215,-

Eisma Content Marketing: marketing met een verhaal. www.eismacontentmarketing.nl
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ANIMATIEVIDEO

Een animatievideo is een bewegende, getekende  
omgeving waarin alles mogelijk is. Het is erg geschikt  
voor bijvoorbeeldeen complex bedrijfsprocesdat lastig  
is om in een paar woordenaan iemand uit teleggen.
Ook kuntu meteen animatie een nieuw productof  
dienst op een aantrekkelijke en simpele manier  
presenteren.

Een animatievideo van anderhalve minuut, een  
professioneel script, geschreven door onze redacteur,  
een voice-over en rechtenvrije muziek, uw bedrijfslogo  
in een intro en/of outro.
Tarief: vanaf € 3.520,-

CONTENTMARKETING 2023

PRODUCTVIDEO

Uw product of dienstop een duidelijkeen aantrekkelijke  
manier in beeld brengen bij uw klanten? In een  
productvideo kunt u heel goed de voordelen van het  
product in tekst en beelduitleggen.

Een professionele productvideo van anderhalve  
minuut, inclusief intro van uw bedrijf en voorzien van  
voice-over.
Tarief: vanaf € 2.445,-

BEDRIJFSVIDEO

U bent trots op uw bedrijf en u wilt dat graag tonen aan  
uw klanten. Door middel van een bedrijfsvideo kunnen  
wij u daarbij helpen.Door het vertellenvan een verhaal  
op een professionele manier zorgen wij voor een  
blijvende indruk van uwbedrijf.

Een professionelebedrijfsvideovan anderhalve minuut,  
inclusief intro van uw bedrijf en eenvoice-over.
Tarief: vanaf € 2.445,-

BEURSVIDEO

Een vakbeurs is een geweldige manier om klanten en  
prospects te latenzien waar u als bedrijf mee bezig bent.  
Zo’n evenement is echter ook zo weer voorbij. Het  
maken van één of meerdere video’s tijdens een beurs of  
evenement zorgt ervoor dat alle energie die erin is  
gestopt, ook in video wordt gevangen. En deze videokan  
dan weer achteraf worden verspreid onder uwpubliek.

Een professionele beursvideo van anderhalve minuut,  
inclusief logo van uw bedrijf, een voice-over en  
ondertiteling.
Tarief: vanaf € 2.445,-

Eisma Content Marketing: marketing met een verhaal. www.eismacontentmarketing.nl
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CONTENTMARKETING 2023

SPONSOREDMAGAZINE

Een sponsoredmagazine is een prachtigmedium om  
relaties te informerenen aan u tebinden.
Voor relatiemarketingis het sponsoredmagazineeen  
bijzonder efficiëntmedium.

Bekijk hier een voorbeeld.

EVENTREGISTRATIE

Het vastleggenvan een eventzowel in beeldals in tekst,  
geeft een bedrijf de mogelijkheid om dit event op allerlei  
manier in de publiciteit te brengen. De inhoud kan dan  
ook na het event bij de doelgroep die niet aanwezig was  
onderde aandachtwordengebracht.

De productie is afhankelijk van uw wensen.  
Neem contact met ons op voor meerinformatie.

Eisma Content Marketing: marketing met een verhaal. www.eismacontentmarketing.nl
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