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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.
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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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