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Op alle orders en leveringen zijn onze algemene leveringsvoorwaarden van toepassing, zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Leeuwarden onder
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datum eerste plaatsing. Wijzigingen onder voorbehoud. Aan deze tariefkaart kunnen geen rechten worden ontleend.

Advertentietarieven

Een actiebanner is bij uitstek geschikt voor doelen als het vergro-

ten van naams- of merkbekendheid. Een actiebanner linkt door

naar een website naar keuze.

Tarieven Per maand: € 304 Per week: € 129

Formaat B x H in pixels 325 x 50

Rectangle is een opvallend groot advertentieformaat dat altijd

rechts op de pagina staat. Het formaat leent zich uitstekend voor

de communicatie van verschillende typen boodschappen, waaron-

der video. Geroteerd met maximaal 4 adverteerders op één positie.

Tarieven Per maand: € 1287 Per week: € 438

Formaat B x H in pixels 336 x 280

Een leaderboard is een grote, bijna paginabrede advertentie en is

één van de meest gangbare formaten. De leaderboard wordt di-

rect onder de navigatiebalk (de header getoond).

Tarieven Per maand: € 1004 Per week: € 335

Formaat B x H in pixels 728 x 90 

Een logolink is een korte klikbare tekst in combinatie

met een logo, die naar een website leidt.

Tarieven Per maand: € 232

Formaat B x H in pixels 2 x 40 tekens plus logo (60 x 30 pixels)

Een voordelige manier voor het vergroten van naams- of 

merkbekendheid. 

De small-banner verloopt random met andere adverteerders. 

Tarieven Per maand: € 129

Formaat B x H in pixels 120 x 80, max. 40 Kb.
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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

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. 80 kb.

Advertorial

Full banner

Aanleverspecificaties

Advertorial

Full banner

• Gif       •  Jpg       • met url

Kleurmodus: RGB

Resolutie: 72 dpi

Aanleveren digitaal materiaal via: banners@zeedesign.nl

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

Frequentie


