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Een leaderboard is een grote, bijna paginabrede advertentie en is

één van de meest gangbare formaten. De leaderboard wordt direct

boven de navigatiebalk (de header getoond). Geroteerd met maxi-

maal 4 adverteerders op één positie

Tarieven Per maand: € 1004 Per week: € 335 

Formaat BxH in pixels 728 x 90 pixels max. 100 kb ,gif of Flash met URL

Een interessante link is een korte klikbare tekst in combinatie met

een logo, die naar een website leidt. Geroteerd met maximaal twee 

adverteerders op één positie

Tarieven Per maand: € 232

Formaat BxH in pixels Logo 80x60 pixels (b x h) Animated Gif mogelijk

max. 3 afbeeldingen. Tekst: Titel maximaal 15 tekens, tekstomschrijving

max. 50 tekens (incl. spaties) 

Layer add, corner add, floor add, site takeover, wallpaper etc.

Tarief op aanvraag.

Medium rectangle

Leaderboard

Interessante link

Optionele mogelijkheden

Leaderboard

Medium
Rectangle

Interessante 
link

Rectangle is een opvallend groot advertentieformaat dat altijd tus-

sen de redactie in staat. Het formaat leent zich uitstekend voor de

communicatie van verschillende typen boodschappen, waaronder

video. Geroteerd met maximaal 4 adverteerders op één positie.

Tarieven Per maand: € 1287 Per week: € 438

Formaat B x H in pixels 300 x 250 pixels, maximaal 80 KB

gif of Flash met URL 
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Een advertorial is een klikbare tekstadvertentie die qua opmaak

gelijkenis vertoont met de redactionele inhoud van de nieuws-

brief.

Specificaties

• Kop, body, pay-off 400 tekens incl. spaties

• Formaat logo 70 x 70 pixels of100 x 50 pixels

• 3 posities

Tarieven: Eenmalig: € 304

Advertorial 

Full banner

Aanleverspecificaties banners

• gif       

• jpg         

• met url

Kleurmodus: RGB

Resolutie: 72 dpi

Aanleveren digitaal materiaal via: verkoop.paarden@eisma.nl 

Meer informatie kunt u vinden op: 

http://eismamediagroep.nl/adverteren/aanleverspecificaties-online/ 

Creatieve banner

Een full banner is een horizontaal advertentieformaat, dat bijna

volledig over de gehele breedte van de nieuwsbrief loopt.

Tarieven Eemalig: € 191

Specificaties (b x h) 468 x 60 pixels, max. 49 kb.

wilt u opvallende banners laten maken? Neem dan contact op met

de contactpersonen op de advertentieafdeling.

Full banner

Advertorial

Frequentie

Verschijnt 3 x per week, iedere zondag, dinsdag en donderdag.

Posities

Per nieuwsbrief zijn er 3 posities vrij voor commerciële uitingen. 


