
onze online-specialiteit:
LOCAL TARGETING

ONLINE TARIEVEN 2017 

Het gebied waarin de meeste Nederlanders wonen, werken, shoppen, sporten; kortom waarin 
zij leven, is ongeveer 25 km groot (bron: CPB). Wereldwijd gebeurt er van alles en juist daarom
groeit de interesse van de consument in wat er in zijn straat, wijk of gemeente gebeurt.

De lokale uitgevers spelen hier een grote rol in. Qua content maar ook qua advertising van 
lokale ondernemers en lokale vestigingen van landelijke ketens. Als adverteerder wil je hier 
graag bij staan om de lokale betrokkenheid te delen en de consument aan je te binden. 

Via ons netwerk van meer dan 400 lokale nieuwswebsites is het mogelijk om in korte tijd een 
groot bereik op te bouwen. Het unieke van ons netwerk:

Betrokkenheid. De bezoekers van de websites zijn geïnteresseerd in nieuws uit hun 
eigen regio of woonplaats, bekijken de website hierdoor aandachtig en lezen het nieuws.  

Flexibel. Het is mogelijk om titels in een bepaalde regio of zelfs woonplaats in te zetten.

Efficiënt. Wij bieden een groot bereik tegen een goede prijs, met de mogelijkheid om
heel gericht te adverteren, dus optimaal rendement en minimale waste.
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*FORMAAT                TARIEF 
MOBILE

FULL BANNER

SKYSCRAPER

LEADERBOARD

MEDIUM RECTANGLE

WIDE SKYSRAPER

LARGE RECTANGLE

HALF PAGE AD

BILLBOARD

FLOOR AD

RICH MEDIA**

€   5

€   5

€   6

€   6

€   6

€   7

€   7

€ 12

€ 14

€ 15

€ 22

ADVERTORIAL 
Een advertorial is een tekstadvertentie op 
een redactionele pagina van 300 woorden 
+ foto (model landscape!), geplaatst binnen de 
vormgeving van de uitgever. Tarief € 275,-.

LOCAL TARGETING
Met ‘local targeting’ worden banners alleen 
getoond in een bepaald postcodegebied of
op speciaal geselecteerde websites.
Local targeting is maatwerk met een toeslag 
van factor 1.2 op de reguliere tarieven.

*   CPM (prijs per 1.000 vertoningen) 

** meer informatie op aanvraag

Tarief excl. 21% btw | geldig t/m 30-6-’17.

 

wij selecteren de websites in de regio

wij garanderen first view, dus optimale zichtbaarheid

wij monitoren tijdens de looptijd van de campagne

u ontvangt een overzichtelijke campagne-evaluatieR.O.N. (RUN OF NETWORK)

Vertoning van full banner, skyscraper, 
leaderboard en medium rectangle
op het gehele netwerk, afhankelijk van
actuele beschikbaarheid.  € 5,50 cpm.


