
De tweejaarlijkse Glasstec is van oktober 2020 verzet 
naar juni 2021 en voor dit jaar uiteindelijk geheel 
afgeblazen. De komende uitgave van Glas in Beeld geeft 
deelnemers echter een mooi alternatief podium. Zet uw 
product bij ons in de etalage, zowel in het reguliere 
magazine als online in een zogeheten E-zine. Natuurlijk 
zijn niet alleen glasproducten, beglazingsartikelen, 
bewerkingsmachines, etc, maar ook diensten en 
projecten van harte welkom! 

Onze collega's van het magazine PompNL gingen ons 
voor in het maken van een E-zine, deze kun je hier
bekijken.

We hebben een interessant pakket voor u samen-
gesteld, dit pakket bevat een:

• 1/1 pagina E-zine 

• Productbericht in het magazine 

• Redactioneel vermelding in de nieuwsbrief

• Redactioneel bericht op de website

Tarief € 1.250,-

PRODUCT IN DE ETALAGE

Voor meer informatie neem contact op met:
Joyce Janssen, per mail j.janssen@eisma.nl of 
tel. 06-13331800

Hierboven ziet u een voorbeeld van een 
1/1 pagina die geplaatst is door Wilo in de 
E-zine van POMPNL.

JUNI-UITGAVE

https://pompnl.digitaal-magazine.nl/
mailto:j.janssen@eisma.nl(088)
https://pompnl.digitaal-magazine.nl/waterzuivering/wilo


• Een pagina in de E-zine bevat ca 500 woorden, 
inclusief een titel en/of ondertitels

• Er is ruimte voor 2 á 3 afbeeldingen.

• Linkjes in de tekst is mogelijk (graag met de tekst 
aanleveren)

• Ook een video in de advertorial, is in deze E-zine 
mogelijk: Youtube of Vimeo link.

• NAW- gegevens, inclusief url. website

• Ruimte voor een logo (50px hoog).

LET OP: afbeeldingen aanleveren in JPEG, PNG of

SVG formaat zijn, max. 8Mb. 

Logo in PNG of SVG met transparante achtergrond.

Aanleveradres materiaal 
Stuur uw tekst, afbeeldingen en bedrijfslogo uiterlijk 14 mei 
naar Glasinbeeld@eisma.nl.

Template  
Advertorial E-zine

Aanleverspecificaties digitaal magazine

Let op!
De aangeleverde tekst en afbeeldingen worden ook gebruikt om de advertorial te maken voor 
in het vakblad Glas in Beeld. Lever daarom de afbeeldingen aan in hoge resolutie.
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