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BoxWorks heeft een tarievenlijst gebaseerd op de standaard banner formaten die door IAB (Interactive
Advertising Bureau Nederland) zijn gestandaardiseerd. Uiteraard is het ook mogelijk om banners te ontwerpen
e
met andere maten. Op de 2 pagina van deze lijst, treft u een voorbeeld aan van onderstaande
bannermaten.Voor onze premium* klanten hanteren wij nog eens een extra korting van 10% bovenop de reeds
genoemde bedragen, cq combinatiekortingen.
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Statische banners, zijn banners die niet bewegen. Veelal in .jpg formaat
Dynamische banners zijn geanimeerde banners. Animated .gif formaat
Multimedia Flash banners bestaan uit diverse overgangs lagen (.swf formaat)
Deze banners zijn op basis van € 59,- uurtarief ivm complexe actionscripting
Statische .jpg / Animated .gif
Full Banner
Half Banner
Micro bar
Vertical Banner
Leaderboard
Wide Skyscraper
Skyscraper
Half Page Ad

maten
468 x 60 pixels
234 x 60 pixels
88 x 31 pixels
120 x 240 pixels
728 x 90 pixels
160 x 600 pixels
120 x 600 pixels
300 x 600 pixels

€
€
€
€
€
€
€
€

statisch
75,00
50,00
25,00
60,00
150,00
150,00
150,00
225,00

animated
€
85,00
€
60,00
€
35,00
€
70,00
€ 175,00
€ 175,00
€ 175,00
€ 300,00

Combinatiekortingen
9

BannerPack A9
3 banners/leaderboards per opdracht
elke combinatie mogelijk

zie bovenstaand

-15%
korting op
totaalprijs

-15%
korting op
totaalprijs

zie bovenstaand

-25%
korting op
totaalprijs

-25%
korting op
totaalprijs

10 BannerPack A10
5 banners/leaderboards per opdracht
elke combinatie mogelijk

* U bent een premium klant bij BoxWorks bij een besteding van meer dan € 2000,- excl. 21%BTW op jaarbasis.
alle genoemde bedragen in deze lijst zijn exclusief 21%BTW.

Alle genoemde prijzen in deze tarievenlijst, zijn exclusief 21%BTW en gebaseerd op 2 conceptrondes en 1
finalronde. Kortingspercentages bij combinatiekortingen worden gebaseerd op de exl. btw tarieven.

