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ALGEMENE INFORMATIE

TARIEFKAART VAKBLAD 2023

LEZERS Warehouse Totaal

EXEMPLAREN

10.400

OPLAGE
WAREHOUSE TOTAAL

EXEMPLAREN

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

nummer 65199030. 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.

Warehouse Totaal is het vakmagazine voor de interne logistiek. Warehouse Totaal informeert, inspireert en ondersteunt de warehouse manager bij 

zijn/haar dagelijkse werkprocessen. Warehouse Totaal signaleert en duidt trends en (product)innovaties en biedt praktische oplossingen en tips 

voor een efficiënter, winstgevender, duurzamer en veiliger warehouse.  
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TARIEFKAART
TARIEFKAART DIGITAAL MAGAZINE 2023

VERSCHIJNINGSTABEL 2023

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

nummer 65199030. 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.

ADVERTORIAL

Een advertorial is een tekstadvertentie die qua opmaak gelijkenis 

vertoont met de redactionele inhoud van de pagina. Als toevoeging de 

mogelijkheid met foto en video met doorklikmogelijkheden naar de 

website van de adverteerder.

Specificaties

• Word / certified pdf max. 500 woorden

• Titel

• Inleiding

• Hoofdtekst

• NAW-gegevens + logo onderaan pagina

• Url naar website en/of product

• Video url van youtube of vimeo

• max. 6 afbeeldingen van goede kwaliteit max. 6MB, in JPEG, PNG of SVG

Tarief

1/1 pagina € 1.250,-

VERSPREIDING

Het Digitaal Magazine van Warehouse Totaal verschijnt eenmaal in 

2022. 

In de week van verschijning zal er een Special Newsletter gestuurd 

worden naar de abonnees van de wekelijkse e mail nieuwsbrief. 

Deze nieuwsbrief is in het geheel gewijd aan het Digitaal Magazine. 

Tevens is het Digitaal Magazine in z’n geheel zichtbaar op de website 

Warehouse Totaal .

Idere pagina in het Digitaal Magazine zal apart gepushed worden via al 

onze kanalen (nieuwsbrief, website, LinkedIn, Facebook).

Nr. verschijndatum deadline reserveren thema

1 17-11-23 24-10--23 Automatisering en Robotisering



LEADERBOARD

Een leaderboard is een grote, bijna paginabrede advertentie en is  één 

van de meest gangbare formaten. Het heeft een hoge attentiewaarde 

door plaats en formaat.

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. 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 49kb

Tarief

€ 570,- 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

€ 570,- per maand

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

nummer 65199030. 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.



WALLPAPER

Een erg opvallende communicatie-uiting, die heel creatief ingezet kan 

worden. Wallpaper verschijnt links en rechts naast de site en is daardoor 

extra opvallend.

TARIEFKAART WEBSITE 2023

Specificaties

In overleg.

Tarief

€ 984,- per maand

LEVERANCIERSGIDS

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

nummer 65199030. 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.

Pakket NAW Categorieën Logo Foto bedrijf*** Prijs 

- Telefoon/Fax - E-mail (actief) - PDF brochure*** (per jaar)

- Internet (actief) - Google Maps

- Bedrijfsprofiel* - Social media/tweets

- Nieuws op WT**

- Trefwoorden

- Merken

Basis Ja 1x - - Gratis

Brons Ja 3x Ja - € 127,-

Zilver Ja onbeperkt Ja - € 324,-

Goud Ja onbeperkt Ja Ja € 643,-

* Maximaal 900 tekens (incl. spaties)

** Maximaal 2 berichten per jaar, ter beoordeling van de hoofdredacteur

*** Opnemen in tekst bedrijfsprofiel



ADVERTORIAL

Een advertorial is een tekstadvertentie met foto, met 

doorklikmogelijkheden naar de website van de adverteerder. De 

advertorial in een nieuwsbrief 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

Positie 1 : € 544,- per editie

Positie 2:  € 495,- per editie 

Bestandsformaten:  

Kleurmodus:  

Resolutie:  

Landingspagina:  

Aanleveren:

AANLEVERSPECIFICATIES

.jpg, .gif  

RGB

72 dpi :

url van de landingspagina  

onlinemateriaal@eisma.nl

MEER INFORMATIE EN MOGELIJKHEDEN?

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

accountmanager.

TARIEFKAART NIEUWSBRIEF 2023

DE NIEUWSBRIEF VAN WAREHOUSE 
TOTAAL WORDT OP DINSDAG EN 
DONDERDAG VERZONDEN NAAR 
6.000 ABONNEES.

BLOCKBUSTER

Een blockbuster staat bovenaan in de nieuwsbrief. De boodschap wordt direct 

onder het eerste redactionele bericht getoond en kan daardoor niet aan het oog 

van de lezer ontsnappen. De blockbuster is prominent in beeld, over de volle 

breedte van de pagina. 

Specificaties

550 x 150 pixels, max. 99 kb

Tarief

Positie 1 : € 544,- per editie

Positie 2:  € 495,- per editie

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

nummer 65199030. 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.
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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 

abonnees van de Warehouse Totaal- nieuwsbrief. 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 (nieuwsbrief abonnees)

- directe respons

- het verhoogt de traffic naar uw website

Overige mogelijke emailbestanden:

- Metaal Magazine

- Aandrijftechniek

- Bulk

- Recycling Magazine Benelux

- TTM.nl

- Bestelauto

- Pomp NL

- Recycling International

Specificaties

Op aanvraag beschikbaar.

Verzending

In overleg, maar niet op de reguliere verzenddata.

Tarief

€ 2.100,- per editie (Warehouse Totaal)

Voor meerdere emailbestanden in andere branches: prijs op aanvraag
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