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BRANDED CONTENT
Branded content is een effectieve manier van (online) marketing, juist omdat
het onderscheid tussen de advertentie en de normale content niet of
nauwelijks is op te merken. Dit doe je door bijvoorbeeld het design en de
content aan te passen aan de omgeving. Vaak houdt dit in dat je content
eerder zal worden gedeeld als waardevolle content.

BRANDED CONTENT FORMATS
•
•

Productietechniek
Spotlight

•
•

Expertblog
Video

WAAROM BRANDED CONTENT?
Geloofwaardig. Branded Content staat tussen de redactionele
artikelen op een onafhankelijke (nieuws)site. Doordat het bedrijf niet
direct hun eigen merk promoot, wordt dit als geloofwaardig gezien. Het
leidt tot minder weerstand en zorgt voor een hoge effectiviteit van de
boodschap, waardoor de consument uw merk beter zal onthouden.
Relevant. De tekst of de video is speciaal voor je doelgroep
geschreven en daardoor voor hen interessant en relevant.
Subtiel. Met effectieve branded content geef je niet meteen weg
dat het om je merk gaat, maar verpak je de boodschap op een
subtiele en originele manier.

PRODUCTIETECHNIEK
In Productietechniek staat een client-case bij een metaalbedrijf centraal.
Machines, producten of diensten komen hier aan bod als best practise,
zoals ze in de praktijk worden toegepast. De ondernemer vertelt over zijn
ervaringen met bijvoorbeeld een specifieke bewerkingsmachine,
automatisering of gereedschap in zijn metaalbedrijf en welke invloed dit
heeft op de bedrijfsvoering en de efficiency van het bedrijf.

Presentatie
 op de homepage van metaalmagazine.nl en op een



vervolgpagina op de website
een bericht in de nieuwsbrief van metaalmagazine.nl
2 pagina’s in het vakblad Metaal Magazine

Specificaties
 600 à 750 woorden
 3 à 4 foto’s (jpg / 1 mb minimaal)
 Openingsfoto van min. 600 pixels breed in de verhouding (b x h)
van 2,5 : 1
Tarief
€ 3.870,- (magazine + website + nieuwsbrief)
€ 1.995,- (alleen online + nieuwsbrief)

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.
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SPOTLIGHT

EXPERTBLOG

Nieuwe, innovatieve en andere bijzondere producten verdienen een plekje in
de spotlight. In deze rubriek worden unique selling points van het product op
aantrekkelijke wijze gepresenteerd aan de doelgroep. Zeer geschikt voor het
introduceren en onder de aandacht brengen van nieuwe producten.

Een expertblog is een mogelijkheid om op een laagdrempelige manier te
communiceren met de klant. Je laat als directeur, adviseur of medewerker
je expertise zien en je bedrijf krijgt een gezicht. Je creëert zo een
toegankelijk imago.

Presentatie
 op de homepage van metaalmagazine.nl en op een vervolgpagina op de
website

Presentatie
 op de homepage van metaalmagazine.nl en op een vervolgpagina op de
website

 een bericht in de nieuwsbrief metaalmagazine.nl
Specificaties
 500 woorden

 een bericht in de nieuwsbrief van metaalmagazine.nl
Specificaties
 500 woorden, incl. intro van max. 40 woorden en tussenkopjes

 3 afbeeldingen van max. 300 pixels breed
Tarief
€ 730,- per maand

 1 foto van de expert en 2 relevante foto’s van het besproken onderwerp.
Tarief
of
Online: publicatie € 575,- per maand
1x publicatie blog op de homepage
Schrijven van het blog vanaf € 430,-

1x publicatie in de nieuwsbrief
1/1 pagina FC in het vakblad
Tarief € 2.995,-

VIDEO
Verhalen vertellen met bewegend beeld is nog nooit zo toegankelijk
geweest. Een boodschap op video wordt beter onthouden en begrepen.
Eisma kan de video ook voor u maken. Wij verzorgen in nauw overleg met u
het script, filmen , editen en leveren de voice-over en de ondertiteling..
Presentatie
 op de homepage van metaalmagazine.nl (in de rectangle)
 een bericht in de nieuwsbrief

Specificaties
Video-link (You Tube) en een frame
Frame: jpg, png of gif-bestand van 336 x 280 pixels /
mobiel 300 x 250 pixels.
+ URL. Wanneer bezoekers op de video klikken zal deze afspelen en als ze
buiten de video op de advertentie klikken wordt doorverwezen naar de
aangeleverde URL.
Tarief
Publicatie € 450,- per maand
Opmaak frame video € 100,Maken van de video van 1,5 minuut vanaf € 2.195,-

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.

