Advertentiemogelijkheden

incl.btw

Adressen bedrijvenregister (klik hier) en vakanties (klik hier)
Basis vermelding met 3 foto’s
Tot 30 extra foto’s € 10,- + € 1,- per foto
Bijlage (pdf folder en/of inschrijfformulier) per bestand max 2 Mb
Youtubefilmpje
TOP vermelding € 45,- per 3 mnd
Plaatsingshulp

periode

€ 35,00 Jaar
Gratis
Gratis
€ 45,00 3 mnd
€ 15,00 eenmalig

Banners (klik hier)
TOP Banner 300 x 125 Home
TOP Banner 300 x 125 Paardenobjecten
TOP Banner 300 x 125 Paardenvakanties, Evenementen, Bedrijvengids
Side Banner 200 x 90 Home
Side Banner 200 x 90 Paardenobjecten
Side Banner 100 x 90 Paardenvakanties, Evenementen, Bedrijvengids
Banners rouleren per maximaal 5 adverteerders

€ 200,00
€ 150,00
€ 100,00
€ 75,00
€ 50,00
€ 35,00

1 mnd
1 mnd
1 mnd
1 mnd
1 mnd
1 mnd

Advertorial, advertentie in de vorm van een artikel in een gewenste categorie
(neem contact op)

Per foto tot 250 px hoog 250 px breed en 400 tekens tekst met hyperlink naar eigen site
Advertorial op de homepage in overleg, als boven
Bij grote artikelen wordt een lees-meer regel ingevoerd, afhankelijk van overige artikelen
Special (neem contact op)
Redactioneel stuk door één van onze redacteuren, met foto’s en tekst
(ca 1400px x 495px)
Reiskosten (km vanaf Utrecht)

€ 50,00 eenmalig
€ 100,00 eenmalig

€ 350,00 eenmalig
€ 0,35 km

Advertorials en redactionele stukken blijven minimaal 3 maanden zichtbaar,
verschuiven naar beneden als er nieuwe content komt, daarna in op te vragen archief.
Vernieuwen is mogelijk in overleg.
Paardenobject verkopen
Zie de tarieven op de site: (klik hier)

Alle betaalde content wordt extra getweet en op Facebook geplaatst.
Contact: adverteren@paardendomein.nl, of bel tijdens kantooruren: 0343 563327
Op al onze advertenties en vermeldingen zijn de Algemene Voorwaarden en de Algemene Voorwaarden Adverteren
van toepassing, zoals gepubliceerd op de site.
Paardendomein
Groenewoudseweg 3a
3945 BC Cothen

M: 0655780230 E-mail: adverteren@paardendomein.nl
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