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ALGEMENE INFORMATIE

TARIEFKAART VAKBLAD 2023

Vaktijdschrift voor de timmerindustrie en aanverwante bedrijven en officieel orgaan van de Nederlandse Branchevereniging voor de Timmerindustrie. 
Maandelijks wordt op grond van de actualiteit ingegaan op bepaalde ontwikkelingen door middel van bedrijfsreportages, projectbeschrijvingen en interviews. 
Verder wordt in Timmerfabrikant aandacht besteed aan vakgerichte informatie op het gebied van technische ontwikkelingen, management, verkoop en 
marketing. 

LEZERS TIMMERFABRIKANT
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OPLAGE

900
EXEMPLAREN
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Nr. Deadline Deadline aan- Verschijning Thema’s
reserveren leveren klant (op de mat)

1|2 ma-09-01-23 wo-11-01-23 vr-27-01-23 Bouwbeurs Utrecht - 6-10 febr

3 ma-13-02-23 wo-15-02-23 vr-03-03-23 HSB/Gevel

4 ma-27-03-23 wo-29-03-23 vr-14-04-23 Afzuigtechniek/Ventilatie/Klimaat

5 ma-24-04-23 wo-26-04-23 vr-12-05-23 Ligna 15-19 mei / Houtbouw 23-25 mei

6 ma-22-05-23 wo-24-05-23 vr-09-06-23 Hang en sluitwerk

7|8 ma-26-06-23 wo-28-06-23 vr-14-07-23

9 ma-14-08-23 wo-16-08-23 vr-01-09-23 Deuren, ramen, kozijnen

10 ma-11-09-23 wo-13-09-23 vr-29-09-23 Automatisering

11 ma-09-10-23 wo-11-10-23 vr-27-10-23 Lijm/verf

12 ma-27-11-23 wo-29-11-23 vr-15-12-23 Machines

Tot 10 mb per e-mail naar timmerfabrikant@zeedesign.nl; maak  
voor grotere bestanden gebruik van www.wetransfer.com.

AANLEVEREN DIGITAAL ADVERTENTIEMATERIAAL

AANLEVEREN BIJSLUITERS / MEEHECHTERS

VERSCHIJNINGSTABEL 2023

ADVERTENTIETARIEVEN

BIJSLUITERS / MEEHECHTERS

op aanvraag: prijs afhankelijk van gewicht en formaat inzake 
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

DRUKTECHNISCHE GEGEVENS

Formaat 1x 3x 6x 
1/1 pagina € 1.840 € 1.660 € 1.450
1/2 pagina € 980 € 960 € 890
1/4 pagina € 560 € 530 € 490

Drukprocédé offset

Papiersoort omslag 150 g/m² hv gesatineerd mc

Papiersoort binnenwerk 100 grs  hv silk mc

Aantal in overleg

Afwerken handzaam in dozen verpakt

Deadline uiterlijk 10 werkdagen 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.
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Bladspiegel 1/1
240x290mm
+3mm snijmarge

Zetspiegel 1/1
204x267mm

1/2 staand
100x267mm

1/2 liggend
204x131mm

1/4 staand
100x131mm

1/4 liggend
204x63mm

Advertentie afmetingen (bxh in mm) staand liggend
1/1 pagina aflopend (bladspiegel) 240x290 +3mm snijmarge rondom -
1/1 pagina niet aflopend (zetspiegel) 204x267 -
1/2 pagina 100x267 204x131
1/4 pagina 100x131 204x63
1/8 pagina - 93x65
2/1 spread 460x300 +3mm snijmarge rondom -

Kleurmodus: CMYK
Resolutie: 300 DPI
Bestandsformaat: PDF
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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

BILLBOARD

De Billboard is een grote, langwerpige banner die boven alle pagina’s 
van de site staat. De Billboard is de grootste banner die beschikbaar is 
en valt daardoor goed op. Deze banner is prominent in beeld en zeer 
geschikt voor animaties of branding. De Billboard is de enige banner 
die boven het logo en de navigatie van een site staat, zowel op de 
desktop- als mobiele weergave.

Specificaties
De Billboard kan aangeleverd worden in verschillende formaten:
• 980 x 120 pixels (computeren laptop),

maximaal99 kb
• 320 x 50 pixels (tablet ensmartphone)

Tarief
€ 250,- per maand

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.

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

Tarief
€ 225,- per maand

mailto:onlinemateriaal@eisma.nl
http://www.adverterenbijeisma.nl/specificaties


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. 99 kb
• voorzien van de url van de landingspagina

Tarief
€95,- 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
€ 95,- per editie

Bestandsformaten:  
Kleurmodus:  
Resolutie:  
Landingspagina:  
Aanleveren:

AANLEVERSPECIFICATIES

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

VERZENDDATA NIEUWSBRIEF TIMMERFABRIKANT

De nieuwsbrief word 10x per jaar verstuurd.

MEER INFORMATIE EN MOGELIJKHEDEN?

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

Iwan Verburg Accountmanager buitendienst
T 06 - 20 81 68 28   E i.verburg@eisma.nl

TARIEFKAART NIEUWSBRIEF 2023

DE NIEUWSBRIEF VAN 
TIMMERFABRIKANT WORDT 10X 
PER JAAR VERZONDEN NAAR RUIM 
625 ABONNEES.
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