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TARIEFKAART WEBSITE 2 0 1 9

HALFPAGE AD

LEADERBOARD

Een erg opvallende communicatie uiting, die heel creatief ingezet kan
worden. Wallpaper verschijnt namelijk naast de site en is daardoor extra
opvallend.

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
2 afbeeldingen van 145 x 650 pixels, (computer en laptop), max. 99 kb
300 x 250 pixels (tablet en smartphone)

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

Tarief
Per half jaar € 4.900,-

Tarief
Per half jaar € 3.150,-

ADVERTORIAL

WALLPAPER

Een advertorial is een tekstadvertentie die qua opmaak gelijkenis vertoont
met de redactionele inhoud van de pagina. Door op de advertorial te
klikken komt de bezoeker op een landingspagina.

Een erg opvallende communicatie uiting, die heel creatief ingezet kan
worden. De wallpaper verschijnt namelijk naast de site en is daardoor extra
opvallend.

Specificaties
200 tekens plus logo (100 x 50 pixels of 70 x 70 pixels

Specificaties
2 afbeeldingen van 145 x 650 pixels, samen max. 99 kB
300 x 250 pixels (tablet en smartphone)

Tarief
€ 500,- per maand

Tarief
Per half jaar € 4.900,-

LOGOLINK

AANLEVERSPECIFICATIES

Een logolink is een korte klikbare tekst in combinatie met een logo,
die naar een website leidt.

Bestandsformaten: jpg, .gif, animated.gif, html5
Kleurmodus:
RGB

Specificaties
• Kopregel maximaal 40 tekens tekens plus logo (60 x 30 pixels)
• Tekstregel maximaal 40 tekens (Inclusief spaties en leestekens).
Tarief
€ 350,- per maand

Resolutie:
Maximaal:
Landingspagina:
Aanleveren:

72 dpi
99 kb
url landingspagina
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

Op alle orders en leveringen zijn onze algemene leveringsvoorwaarden van toepassing, zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Leeuwarden onder
nummer 2615. 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.

WEBSITE 2 0 1 9
GEMIDDELD

165.000
PAGEVIEWS
PER MND

Cijfers gemiddeld per maand

PAGEVIEWS

UNIEKE BEZOEKERS

165.000

82.000

BEZOEKEN

GEM. BEZOEKDUUR

110.000

0:01:00

GEMIDDELDE CTR PER FORMAAT
Desktop banner formaat

CTR

Leaderboard

0,15%

Positie

0,34%

Mobile Leaderboard

0,04%

Medium rectangle

0,19%

300 x 250 pixels

336 x 600 pixels

Wallpaper

CTR

320 x 50 pixels

728 x 90 pixels
Halfpage Ad

Mobiel banner formaat

0,36%

2x 145 x 650 pixels

CTR% =

CTR varieert sterk afhankelijk van de boodschap van de uiting.

Cijfers afkomstig uit Google Ad Manager, per juli 2019.

Clicks
----------------------Impressions

x 100

Positie

TARIEFKAART NIEUWSBRIEF 2 0 1 9
DE NIEUWSBRIEF VAN
INSTALLATIE.NL WORDT WEKELIJKS
VERZONDEN OP DONDERDAG NAAR
10.350 ABONNEES.

VERZENDDATA NIEUWSBRIEF INSTALLATIE.nl
De nieuwsbrief wordt één keer per week verstuurd op donderdag.

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
€ 540,- per editie

FULL BANNER
Een full banner is een horizontaal advertentieformaat, dat bijna
volledig over de gehele breedte van de nieuwsbrief loopt.
Specificaties
• 468 x 60 pixels, max. 99 kb
• voorzien van de url van de landingspagina
Tarief
€ 540,- per editie

AANLEVERSPECIFICATIES
Bestandsformaten:
Kleurmodus:
Resolutie:
Landingspagina:
Aanleveren:

.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
account manager.

Op alle orders en leveringen zijn onze algemene leveringsvoorwaarden van toepassing, zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Leeuwarden onder
nummer 2615. 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.

NIEUWSBRIEF 2 0 1 9

GEMIDDELD

10.340

NIEUWSBRIEF
ABONNEES

Cijfers gemiddeld per maand

NIEUWSBRIEF

UNIEKE OPENS

TOTALE OPENS

10.340

39%

74%

GEMIDDELDE CTR PER FORMAAT
Formaat

CTR

Advertorial

0,95%

Positie

Tekst + afbeelding

Full banner

CTR% =
0,10%

468 x 60 pixels
CTR varieert sterk afhankelijk van de boodschap van de uiting.

Cijfers afkomstig uit MailChimp, per juli 2019.

Clicks
----------------------- x 100
Delivered Emails

CROSSMEDIAAL INSTALLATIE

INSTALLATIE EN SANITAIR
Verschijnt 10x per jaar
Oplage 6.500 exemplaren

WEBSITE INSTALLATIE.NL
82.000 unieke bezoekers

NIEUWSBRIEF
10.340 abonnees

SOCIAL

MEDIA
1.148 volgers

4.070 volgers

Op alle orders en leveringen zijn onze algemene leveringsvoorwaarden van toepassing, zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Leeuwarden onder
nummer 2615. Prijzen zijn per plaatsing in Euro, gebaseerd op plaatsing in full colour, exclusief 21% BTW. Contractperiode:12 maanden, ingangsdatum uitsluitend
Cijfers
per plaatsing.
juli 2019,Wijzigingen
actuele onder
cijfersvoorbehoud.
op aanvraag
datum eerste
Aan deze tariefkaart kunnen geen rechten worden ontleend.

