VERSCHIJNINGSTABEL
Nieuwsbrief
EN
Type
THEMA’S 2018
Nieuwsbrief wordt op
woensdag verstuurd

Tarief per week

Tarief per 4 weken

€ 295

€ 885

Leaderboard 728x90
Banner 468x60*

€ 200

€ 600

Banner 245x90

€ 200

€ 600

Gesponsord blok
Website
Banners rouleren
tussen maximaal
4 adverteerders

Nieuwsbrief en website
Advertenties op de
website worden tevens
doorgeplaatst naar de
nieuwsbrief

Type

€ 295

€ 885

Tarief per week

Tarief per 4 weken

Leaderboard 728x90

€ 295

€ 885

Banner 468x60

€ 200

€ 600

Banner 250x250

€ 200

€ 600

Tarief per week

Tarief per 4 weken

€ 400

€ 1.200

Whitepaper

€ 500

€ 1.500

Topbaan

€ 295

€ 885

Type
Advertorial

Agenda
Productnieuwsbrief
Productnieuwsbrief
wordt om de twee
weken op vrijdag
verstuurd

Partnersite
Partnersite op
www.mechatronica
machinebouw.nl

Type

n.v.t.

€ 250

Tarief per maand

Tarief per half jaar

Tarief per jaar

Leaderboard 728x90

n.v.t.

€ 2.000

€ 3.000

Banner 468x60*

n.v.t.

€ 1.500

€ 2.500

Type
Partnersite

Tarief per jaar
€ 3.495

Alle tarieven zijn inclusief mediabureaukorting en exclusief btw.
* Er geldt een toeslag van 15% voor een vaste positie in de nieuwsbrief.

Aanleveren
Digitaal advertentiemateriaal dient uiterlijk een week voor verschijning (op maandag) aangeleverd te zijn
op sales@techwatch.nl.
Meer informatie over de producten treft u op de volgende pagina.

Bannering nieuwsbrief
Een banner linkt naar uw website. Indien u voor langere tijd reserveert en geen vaste positie boekt,
kan de banner wekelijks op een andere positie ingepland worden. Let op dat niet elk e-mailprogramma
een bewegende banner kan afspelen. Plaats daarom altijd de belangrijkste informatie op het eerste
frame.
Specificaties: Gif- of Jpeg-bestand, max. 100 kB.

Gesponsord blok
Middels een korte tekst wordt de lezer van informatie voorzien.
Specificaties: max. 50 woorden tekst en visual (100x74 pixels) en url of max. 75 woorden tekst en url.

Bannering website
Een banner linkt naar uw website en rouleert tussen max. vier partijen. Bij afname voor een langere
periode kunt u de banner tussentijds wijzigen.
Specificaties: SWF (Flash)-, Gif- of Jpeg-bestand. max. 150 kB. Voor flashbestanden zijn geen klikresultaten beschikbaar.

Advertorial en whitepaper
Met een advertorial of whitepaper wordt de lezer van informatie voorzien die inhoudelijk de diepte in gaat.
Het is mogelijk om de tekst direct toegankelijk te maken (advertorial) of naar geïnteresseerden te
e-mailen. U ontvangt dan de contactgegevens van de geïnteresseerden (whitepaper).
Specificaties: Whitepaper als pdf-bestand van max. 2 MB, titel van max. 50 karakters, visual (165x180 pixels).

Topbaan
Een topbaan wordt geplaatst op de homepage en in de nieuwsbrief
van Mechatronica&Machinebouw.
Specificaties: functietitel, organisatie, locatie, logo.

Agenda
Kondig hier uw training of event aan. Plaatsing op de website en in de nieuwsbrief.
Specificaties: naam, datum en locatie evenement of training en url.

Tagging
Lift mee op het platform en profileer uw kennis of diensten door uw banner te koppelen aan onze
artikelen rondom een bepaald onderwerp.
Specificaties: Banner 250x60 pixels, in SWF- (Flash), Gif- of JPeg-bestand, max. 150 kB en url.

Partnersite
Partnersite geeft extra zichtbaarheid op de Mechatronica&Machinebouw-homepage en in de nieuwsbrief.
(Product)nieuws op uw partnersite stroomt direct door naar de Mechatronica&Machinebouw-homepage.
Productnieuws gaat na plaatsing mee in de eerstvolgende productnieuwsbrief.

Voorwaarden: Techwatch is gerechtigd uitgaven en edities in frequentie aan te passen.

