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ALGEMENE INFORMATIE

TARIEFKAART VAKBLAD 2023

EXEMPLAREN

LEZERS RECYCLING MAGAZINE BENELUX

OPLAGE
RECYCLING 

MAGAZINE BENELUX

2 .300

De lezers van Recycling Magazine Benelux bestaan primair uit inzamelaars en verwerkers van gebruikte materialen. Zoals: ferro, non-ferro, kunststoffen, 
oud papier, huishoudelijk afval, glas, bouw- en sloopafval, banden, textiel, E-Waste, biomassa en organische stoffen. Maar ook aan 
voertuigendemontage -auto’s, schepen, treinen, vliegtuigen- en de daarin verwerkte onderdelen. Binnen de genoemde bedrijfsgroepen zijn de lezers 
vaak directeur/eigenaar CEO of anderszins eerste lijn management. Secundaire doelgroepen van RMB zijn: transport/vervoer, aan recyclingsector 
adviserende bedrijven , Rijksoverheid en gemeenten, organisaties, leveranciers, instituten voor innovatie en ontwikkeling, ontdoeners van afvalstoffen, 
afvalverwerkende industrie / energiecentrales, berging van onder meer scheepswrakken, puin en zandverwerking.
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LEADERBOARD

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 advertentieformaat dat
boven de ‘vouw’ staat. 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
Per maand : € 325,-
Per half jaar : € 1.535,-
Per jaar : € 2.660,-

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
Per maand : € 325,-
Per half jaar : € 1.535,-
Per jaar : € 2.660,-

De leaderboard is een horizontale, langwerpige banner bovenaan de 
homepage. Deze breedbeeldbanner is prominent in beeld.
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FULL BANNER

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

Specificaties
• 468 x 60 pixels, max. 40 kb
• voorzien van de url van de landingspagina

Tarief
€ 265 per editie
€ 2.350,- per jaar, 12 edities

ADVERTORIAL

Bestandsformaten:  
Kleurmodus:  
Resolutie:  
Landingspagina:  
Aanleveren:

AANLEVERSPECIFICATIES

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

VERZENDDATA NIEUWSBRIEF RECYCLING MAGAZINE BENELUX

De nieuwsbrief wordt één keer per week verstuurd op woensdag.

MEER INFORMATIE EN MOGELIJKHEDEN?

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

TARIEFKAART NIEUWSBRIEF 2023

DE NIEUWSBRIEF VAN RECYCLING 
MAGAZINE BENELUX WORDT 
WEKELIJKS VERZONDEN OP 
WOENSDAG NAAR 4.710 
ABONNEES.

BLOCKBUSTER

De blockbuster staat bovenaan de redactionele content in de nieuwsbrief. 
Dit formaat advertentie is prominent in beeld, over de volle breedte van de 
pagina..

Specificaties
• 550 x 150 pixels, max. 80 kb
• voorzien van de url van de landingspagina

Tarief
€ 470 per editie
€ 4.100,- per jaar, 12 edities

Een advertorial is een tekstadvertentie met foto met doorklikmogelijkheden 
naar de website van de adverteerder. De advertorial staat tussen de 
redactionele content en is daarom niet te missen voor de lezer.

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
€ 265,-per editie
€ 2.350,- per jaar, 12 edities 
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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 emailbestanden:
- Recycling Magazine Benelux (= 4.710 nieuwsbriefabonnees) 
- Warehouse Totaal
- Bulk
- TTM.nl
- Bestelauto
- Pomp NL
- Recycling International
- Metaal Magazine
- Aandrijftechniek

Specificaties
Op aanvraag beschikbaar.

Tarief
€ 2.200,- per editie (Recycling Magazine Benelux)
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