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ADVERTENTIETARIEVEN PRINT

AFLOPENDE FORMATEN
(EXCLUSIEF 5 MM AFLOOP 
RONDOM)

230  x 300 mm

460  x 300 mm

1/1  pagina

2/1  pagina
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BLADSPIEGEL 230 X 300 MM

STAAND LIGGEND

202  x 268 mm

99  x 268 mm 

99  x 132 mm

1/1  pagina

1/2  pagina

1/4 pagina

1/16  pagina

202  x 132 mm

202  x 64 mm

98  x 31 mm
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PRODUCTADVERTENTIES

€ 7.200

€ 4.500

€ 2.340

€ 2.340

€ 1.215

€ 1.215

€ 330

2/1  pagina 

1/1  pagina

1/2 pagina staand

1/2 pagina liggend

1/4 pagina staand

1/4 pagina liggend

1/16  pagina

IM

€ 68094 x 45 mm

PLUSPROPOSITIES

€ 3.000

€ 2.500

€ 2.500

€ 1.100

Meehechter

Bijsluiter

Banderol

Opplakkers*

* op een 1/2 of 1/1 pagina mogelijk

MEER WETEN? Anne Wesselman:  06-12965638 of A.Wesselman@mybusinessmedia.nl 

 Bel of mail naar



ADVERTENTIETARIEVEN ONLINE

NIEUWSBRIEVEN

Gemotiveerde lezers
Omdat de lezers zich hebben moeten inschrijven voor het 
ontvangen van een nieuwsbrief, ben je verzekerd van een belang-
stellende doelgroep. Op diverse manieren kan je merk, organisatie 
of bedrijf ‘mee’ in een nieuwsbrief van je keuze, bijvoorbeeld met 
een full banner, of een advertorial tussen redactionele stukken. Ook 
is er een vacature nieuwsbrief voor personeelsadvertenties. En met 

gebruikmaking van de Textilia-database kun je kiezen voor een 
partner mailing met een eigen look & feel, of een sponsor mailing/
thema nieuwsbrief (met het uiterlijk van een reguliere Textilia-
nieuwsbrief) met eigen tekst tussen redactionele onderdelen. 
De accountmanagers van Textilia helpen je graag bij het maken 
van de juiste keuze.

FULL BANNER
Formaat: 468 x 60 pixels.
Bestandsgrootte: max. 50 KB.
Bestandsformaten: gif (non-animated), jpg 
(geen swf-formaat mogelijk).

ADVERTORIAL
Een advertorial in een nieuwsbrief staat tussen 
redactionele stukken en bevat een wervende 
tekst van ongeveer drie regels. Deze tekst wordt 
door middel van een ‘lees meer’-hyperlink naar de 
bijbehorende online advertorial op Textilia.nl 
gelinkt. De online advertorial mag bestaan uit 
zowel tekst als beeld materiaal. Specificaties: 
Bestandsgrootte: 135 x 200 pixels.
Bestandsformaten: gif (non-animated), jpg 
(geen swf-formaat mogelijk). Maximaal 450 
karakters. 

VACATURENIEUWSBRIEF
Op zoek naar een nieuwe medewerker? Zorg dat 
die vacature terechtkomt in de tweewekelijkse 
vacature-nieuwsbrief. De vacature is bovendien 
zichtbaar op de speciale vacaturepagina en in de 
sidebalk van alle andere nieuwsbrieven.

PARTNERMAILING
Dit is in feite een eigen nieuwsbrief die wordt 
verstuurd naar een adressenbestand van Textilia.
Formaat header: 748 x 40-100 pixels.
Bestandsgrootte: max. 150 KB.
Bestandsformaten: jpg, gif (animated en 
non-animated).
Tekst bedrijfsinformatie: bij voorkeur in Word 
(NAW, URL, e-mailadres).
Formaat beeldmateriaal: in overleg.
Bestandsgrootte: max. 1 MB.
Bestandsformaten: jpg, gif (animated en 
non-animated).

SPONSORMAILING
Een sponsormailing heeft het uiterlijk van een 
reguliere Textilia-nieuwsbrief, maar is voorzien 
van je eigen tekst tussen redactionele onder-
delen. Deze mailing wordt verstuurd als 
themanieuwsbrief.
Tekst: maximaal 4 (nieuws)berichten in Word, 
maximaal 100 woorden per bericht.
Bestandsformaten afbeeldingen: gif (animated 
en non-animated) of jpg (geen swf-formaat 
mogelijk).

Verzekerd van aandacht

Uw 
vacature

Full Banner

Advertorial

Social media
Via Textilia’s sociale netwerken kun je je merk profileren, producten en diensten verkopen en bezoekers 
werven voor je eigen website. Zo bereik je een grote receptieve doelgroep via een bericht op Twitter en de 
Facebook-pagina, of door een dialoog aan te gaan met de volgers op onze social mediakanalen. Ook kun je 
bijvoorbeeld een mening laten verifiëren door het plaatsen van een poll op onze Facebook-pagina.
Twitter: 6500 volgers | Facebook: 7800 likes | Instagram: 700 volgers

Wekelijks ontvangen 36.000 modeprofessionals die zich daarvoor bewust hebben 
aangemeld een nieuwsbrief van Textilia. Elk segment heeft een eigen nieuwsbrief: 
vrouwenmode, mannenmode, jeans, kindermode, bodyfashion en e-fashion. 
Daarnaast worden in samenwerking met partners themanieuwsbrieven verstuurd.
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Meer weten? Bel of mail Textilia’s salesteam:  
Anne Wesselman, 020-4602215, a.wesselman@mybusinessmedia.nl | Madeleine van Vliet, 020-4602216, m.vliet@mybusinessmedia.nl

UW 
VACATURE

FULL BANNER

ADVERTORIAL

NIEUWSBRIEVEN ONLINE VACATURES

per week €  275

per keer  €  950

per keer  €  1.350

per week €  750

per keer  €  1.450

€ 350

€ 300

€ 250

Full banner

Partnermailing

Sponsormailing

Advertorial in nieuwsbrief

i.c.m. Branche in beweging

Plaats 1 vacature

Plaats 5 vacatures

Plaats 10 vacatures

MEER WETEN? Anne Wesselman:  06-12965638 of A.Wesselman@mybusinessmedia.nl 

Bel of mail naar

WWW.TEXTILIA.NL

Full banner

Leaderboard

Large Rectangle

Rectangle video

Expertlog

per maand €  500

per maand €  750

per maand €  850

per maand €  1.150

per keer         175

€ 1.500 voor een jaar (12x)
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Advertentiepagina met tekst en beeld

Advertentiepagina met video

Advertentiepagina met tekst, beeld en video

(prijzen exclusief eventueel tekstschrijven) 

€  850

€  750

€  950     

TEXTILIA DIGITAAL LOOKBOOK
LOOKBOOK.TEXTILIA.NL

Neem voor sponsoring- 
mogelijkheden tijdens onze events 
contact op met Anne.
Zie gegevens onderaan de pagina

EVENTS
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Laat door de vakjournalisten van Textilia een 
digitaal of print magazine speciaal voor jouw 
eigen merk maken. Neem voor meer informatie 
contact op met Anne.

SPONSORED MAGAZINE


