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Met alle gereedschap voor uitstekende
communicatie met uw doelgroepen
Haal maximaal rendement uit uw communicatiebudget

SPECIFICATIES ONLINE

Billboard

Header

Leaderboard

970 x 250 pixels, max. 100 kb + URL,

944 x 150 pixels, 950 x 150 pixels,

728 x 90 pixels, max. 100 kb + URL,

animated HTML5- of GIF-banner

950 x 200 pixels, max. 100 kb + URL,

animated HTML5 of GIF-banner

€ 93,- CPM

animated HTML5- of GIF-banner

€ 85,- CPM

€ 85,- CPM

Halfpage ad

Large rectangle

Full banner

336 x 600 pixels, max. 100 kb +

336 x 280 pixels, max. 100 kb +

468 x 60 pixels, max. 100 kb + URL,

URL, animated HTML5- of

URL, animated HTML5- of

animated HTML5- of GIF-banner

GIF-banner

GIF-banner

€ 90,- CPM

€ 115,- CPM

€ 80,- CPM

SPECIFICATIES ONLINE

Blockbuster

Advertorial

Slingshot

550 x 150 pixels, max. 100 kb + URL,

200 tekens, logo/afbeelding

Header of rectangle

animated HTML5- of GIF-banner

GIF 80 x 80 pixels

(aan te leveren via specifieke

€ 80,- CPM

€ 85,- CPM

template)
€ 95,- CPM

Logolink

Cross Device Superheader

2 x 40 tekens, logo 60 x 30 pixels

Kan zowel op desktop, tablet als

€ 1.575,- p/mnd.

mobile vertoond worden. (aan te
leveren via specifieke template)
€ 74,-

SPECIFICATIES ONLINE

Mobile Interscroller

Mobile leaderboard

Mobile rectangle

250 pixels x 100%. (aan te leveren

320 x 50 pixels of 320 x 100 pixels,

300 x 250 pixels, max. 100 kb +

via specifieke template)

max. 100 kb + URL, animated

URL, animated HTML5- of

€ 50,- CPM

HTML5- of GIF-banner

GIF-banner

€ 50,- CPM

€ 50,- CPM

Swipecube

Mobile Portrait ad

300x250 pixels. (aan te leveren via

250 pixels x 100%. (aan te leveren

specifieke template)

via specifieke template)

€ 50,- CPM

€ 50,- CPM

SPECIFICATIES ONLINE

Skins

Site-take over

Altijd in combinatie met een

(aan te leveren via specifieke

andere banner. (aan te leveren via

template)

Audience extension/
Audience extension
(rich media)

specifieke template)

€ 150,- CPM

op aanvraag

€ 150,- CPM

Inarticle video/
Native outstream ad
(aan te leveren via specifieke
template) *Kan zowel op desktop,
tablet als mobile vertoond worden
€ 84,- CPM

€ 35 en € 45,- CPM

SPECIFICATIES ONLINE
Advertorial
kop: max 30 tekens incl. spaties; body: max 280 tekens
incl. spaties; pay off: max 24 tekens incl. spaties,
afbeelding: 300 x 200 pixels + URL*
*Afbeelding wordt automatisch geschaald op desktop

1e. en 2e. positie € 805,Nieuwsbrief,
positie 2

Themanieuwsbrief,
positie 1

3e. positie € 635,4e. positie € 535,-

Full Banner
1e. positie € 460,2e. positie € 425,-

Sponsored special newsletter
Onderwerpregel: door de redactie bepaald;
headerlogo: bedrijfslogo (naast Gawalo-logo): 300
x 200 pixels (bxh), statisch GIF-bestand + URL;
hoofdadvertorial: kopregel: 50 tekens (incl. spaties);
bodytekst: max. 280 tekens (incl. spaties); pay-off:
max. 24 tekens (incl. spaties); foto: 600 x 400 pixels
(bxh), statisch GIF-bestand; URL; maximaal 4

Blockbuster

aanvullende advertorials; per advertentie geldt:

statisch, niet geanimeerd

kopregel: 30 tekens (incl. spaties); bodytekst: max.

550x150 pixels + URL

280 tekens (incl. spaties); pay-off: max. 24 tekens

€ 460,-

(incl. spaties); foto: 300 x 200 pixels (bxh), GIFbestand; URL
€ 3.750,-

SPECIFICATIES ONLINE
NATIVE / SPONSORED CONTENT
Sponsored content:
Artikel wordt op de website in sponsored content-sectie geplaatst, is de eerste periode
zichtbaar op de homepage en wordt daarna in relevante dossiers opgenomen.
Kop: Zo’n 5-8 woorden.
Intro: Ongeveer 50 woorden (waar gaat het over/wek nieuwsgierigheid op).
Tekst: Minimaal 500/600 woorden - probeer de tekst op te delen in echt korte alinea’s
met een witruimte ertussen en tussenkoppen erboven.
Beeld: Minimaal 1 openingsbeeld: verhouding 3:2 – ongeveer 1MB Extra afbeeldingen
zijn mogelijk, komen in of onderaan de tekst.
Linkjes: Onderaan het artikel komt: ‘Dit artikel is gesponsord door (bedrijfsnaam)’
Maximaal 3 linkjes, geen downloadables
URL’s naar website adverteerder
Geen bedrijfs- of productnamen*
€ 1.650,-

Sponsored webinar

Themadossier

Indicatietarief: € 5.775,-

op aanvraag

Whitepaper, PDF online

Partnerdossier

Indicatietarief: € 1.605,-

Indicatietarief: € 1.750,-

Sponsored Video
Indicatietarief: € 2.890,-

Native content:
Kop: Zo’n 5-8 woorden.
Intro: Ongeveer 50 woorden (waar gaat het over/wek nieuwsgierigheid op).
Tekst: Minimaal 500/600 woorden - probeer de tekst op te delen in echt korte alinea’s
met een witruimte ertussen en tussenkoppen erboven.
Beeld: Minimaal 1 openingsbeeld: verhouding 3:2 – ongeveer 1MB Extra afbeeldingen
zijn mogelijk, komen in of onderaan de tekst.
Linkjes: Onderaan het artikel komt ‘Dit artikel is geschreven in samenwerking
met (naam adverteerder)’
Geen URL’s naar website adverteerder
Geen bedrijfs- of productnamen*
€ 2.650,-

WIJ DENKEN GRAAG MET U MEE
Benieuwd hoe Gawalo kan bijdragen aan het realiseren van uw doelstellingen? Wij denken graag met u mee over de beste
aanpak. Van het plaatsen van een algemene advertentie of banner tot het verzenden van een gerichte e-mail op basis van
interesse, regio of type bedrijf of slimme inzet van uw banner via retargeting en audience extension. En omdat u het al druk
genoeg heeft, doen we er alles aan om u zoveel mogelijk te ontzorgen.
Wacht niet en bel of mail ons vandaag nog voor meer informatie.

Richard van Dijk

+31 (0)6 33 031 474

Gawalo

richardvandijk@vakmedianet.nl

