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Bereik uw doelgroep met Dakenraad
Adverteren met Dakenraad is communiceren met een betrokken 
publiek. Het vakblad verschijnt 6 keer per jaar in een oplage van ruim 
7000 stuks. Een premium magazine, vanaf 2019 in een nieuwe frisse 
vormgeving.
Online weet uw doelgroep ons te vinden op onze nieuwe website, ook 
de tweewekelijkse Dakenraad nieuwsbrief biedt volop mogelijkheden 
tot adverteren. 

PRIJSLIJST

Advertentietarieven
  1x 3x 6x
1/1  pagina € 1.975 € 1.775 € 1.675
1/2  pagina € 1.175 € 1.075 € 975
1/4 pagina € 850 € 725 € 675
Tarieven meehechters en bijsluiters: op aanvraag.

Technische informatie
Formaten:
Paginaformaat Dakenraad is 230 x 275 mm
1/1  pagina: Plaatsing in de zetspiegel 210 x 255 mm
1/1  pagina: Aflopend 236 x 281 mm
1/2  pagina liggend: 210 x 123 mm; staand 104 x 255 mm
1/4  pagina liggend: 210 x 59 mm; staand 104 x 123 mm

Aanleverspecificaties
Advertenties graag aanleveren als highres druk-pdf conform 
de standaard Certified PDF magazine ads v1.4. Eventuele 
opmaak van advertenties of het aanpassen van verkeerd 
aangeleverde advertenties, wordt doorbelast op basis van 
kostprijs. 

Advertentiemateriaal tot 25 mb graag aanleveren  
via traffic@dakenraad.nl. 
Grotere bestanden? 
We ontvangen ze graag via WeTransfer.

Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW.Uitgeverij Dakenraad Oude Zeedijk 7, 4271 BD  Dussen
Tel.: 0416-391906  |  E-mail: info@dakenraad.nl  |  Contact: mevrouw A. Brandt

Aanbie
ding

Dakenraad vakblad Dakenraad online

Website banner
Bannering is prominent aanwezig zijn op Dakenraad.nl. 
Van homepage tot themapagina en ook op artikelniveau staat 
uw banner op de juiste plaats. 
Er zijn twee formaten:
• Squarebanner: 250 x 250 pixels 
• Leaderboard:  600 x 150 pixels

Bannering campagnes op Dakenraad.nl zijn al beschikbaar 
vanaf een looptijd van een week.  € 285 per week

Productnieuws? Een case of project opgeleverd?
Laat het uw doelgroep weten! Van productnieuws tot 
persbericht of uitgebreide projectbeschrijving: We nemen uw 
publicatie graag mee op Dakenraad.nl  € 145

Nieuwsbrief banner
Werken aan extra bereik? Neem uw banner op in de 
Dakenraad nieuwsbrief en bereik maandelijks 10.000 
geïnteresseerde nieuwsbrief abonnees.
• Squarebanner: 250 x 250 pixels  € 275
• Leaderboard:   600 x 150 pixels € 275

BANNERING
Een top of mind positie bij uw doelgroep creëren? Het vergroten vannaamsbekendheid? 

Bannering is nog steeds een prima tool om te werken aan deze doelstellingen!

NIEUWSBRIEF

Leaderboard banner

600 x 190 px

Square banner

250 x 250 px

Werken aan extra bereik? Neem uw banner op in de BouwTotaal nieuws-

brief en bereik wekelijks 10.000 geïnteresseerden! Voor bannering in de 

BouwTotaal nieuwsbrief wordt een vaste prijs van € 295 gehanteerd.

WEBSITE

Bannering op Bouwtotaal.nl is prominent aanwezigheid op de homepage 

en sidebars van de achterliggende thema pagina’s van de website. Er zijn 

een tweetal formaten beschikbaar, de leaderboard- en de square banner.

Leaderboard banner

600 x 150 px

Square banner

250 x 250 px

Bannering campagnes op BouwTotaal zijn al beschikbaar vanaf een loop-

tijd van een week! Banners nemen plaats in een carrousel waar maximaal 

drie banners aanwezig zijn. Per week week wordt een vaste prijs van 

€ 295 gehanteerd.
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