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Info voor het plaatsen van banners op  

“IBI DAILY E-MAIL NEWSLETTER”  
 
 
 
De  e-mail newsletter wordt op werkdagen gestuurd naar ± 22.300 e-mail adressen uit 141 
verschillende landen. Dit zijn adressen van bedrijven in de internationale jachtbouw die zich 
hiervoor  hebben aangemeld, zoals jachtbouwers, equipment fabrikanten, distributeurs,  
dealers etc.. Er zijn diverse banners te plaatsen.  
Een Banner heeft altijd een directe link naar uw website. 
De prijzen voor banners worden bepaald door o.a. periode van plaatsing, afmeting etc. zie 
hieronder. Alle banners worden geplaatst op zowel de “gratis” versie als de “betaalde” versie van 
IBI daily e-mail newsletter. 
 
   
SPONSORSHIP: 
Sponsorship wordt geboekt voor de periode van 1 maand. 
Plaasing bovenaan de berichten, onder IBI logo. 
Prijs sponsorship per maand € 3.750,- 
Afmeting: 600 pixels wide x 175 pixels high, max. 100kb, jpg/gif. 

 
LARGE BANNER:  
Eerste Large Banner wordt geplaatst na eerste bericht.  
Er worden per dag max 2 Large banners geplaatst.  

Prijs per dag € 415,- * 
Afmeting: 546 pixels wide x 175 pixels high, max. 100kb, jpg/gif 
 
STANDARD BANNER – Positie 1 
Eerste Standard Banner wordt geplaatst onder berichten na Large Banner plaatsingen. 

Prijs per dag € 485,- * 
Afmeting: 546 pixels wide x 141 pixels high, max. 100kb, jpg/gif 
 
STANDARD BANNER – Positie 2 t/m 7 
Deze Standard Banners worden geplaatst onder berichten na Standard Banner 1 plaatsing. 

Prijs per dag € 375,- * 
Afmeting: 546 pixels wide x 141 pixels high, max. 100kb, jpg/gif 
 
PERSONEELSADVERTENTIE / SPECIALE AANKONDIGINGEN: 
Plaatsing onderaan met max.100 woorden + logo. 
In de aankondiging kan er doorgelinkt worden naar uw website.  

Prijs per dag € 550,- * minimaal 2 dagen plaatsen.  
Afmeting: 580 pixels wide x 400 pixels high, max 100 kb, jpg/gif. 
 

* = Prijzen per dag worden lager naarmate het aantal plaatsingsdagen hoger wordt ! 
 


