WEBSITE TARIEVEN 2020
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De website van en vóór menners met regionaal tot internationaal nieuws, uw vraag & antwoord van
experts, uitslagen, menroutes & accommodaties, blogs, films en foto’s, en nog veel meer informatie
voor de echte menliefhebber.
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Op jaarbasis zijn er 52.000 bezoekers waarvan 28.000 unieke bezoekers.
Samen bekijken zij 169.000 pagina’s.
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Formaat:

B
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D

Video rectangle:

Rectangle:

Full banner homepagina

Logolink

324 x 182 pixel

324 x 182 pixel

700 x 140 pixels		

60x30 pixels

Prijs:
€ 250,-/maand
€ 250,-/maand
€ 200,-/maand		
€ 120/maand of
					
€1.000/jaar

Op www.hippos.nl ziet u de roterende presentaties van de banners. Prijzen hierboven zijn exclusief BTW en gebaseerd op een compleet door u
aangeleverde banner. Natuurlijk kunnen wij tegen meerkosten een banner voor u ontwerpen.

SOCIAL MEDIA ADVERTISING 2020
www.facebook.com/mensportmagazine
MenSport is natuurlijk ook actief op Social Media gebied. Facebook wordt gebruikt
om een groot netwerk van menliefhebbers te creëren en verder uit te bouwen. Zo
brengen wij de doelgroep met elkaar in contact. Het is mogelijk gebruik te maken van
dit netwerk, door hier uw product en/of dienst onder de aandacht te brengen. Samen
kunnen we Facebook-acties bedenken die bij onze menners terecht komen.
Commerciële post op Facebook

€ 175,- (inclusief URL)

Voorbeelden van Social Media acties op Facebook:
1) Posts
- Introductie van uw merk op persoonlijke wijze
- Aankondigen van uw Events
- Nieuwsberichten rondom uw product of dienst
- Lancering van een nieuw product of dienst
- Voordelige aanbiedingen plaatsen

2) Acties
- Win een prijs door middel van:
• Een fotowedstrijd
• Te stemmen
- Interactie stimuleren
• Reactie op nieuwe producten of diensten (recensies)
• Games, quizes, puzzels

DIGITALE NIEUWSBRIEF TARIEVEN 2020
MenSport Digitale Nieuwsbrief
Elke maandag wordt de digitale MenSport Nieuwsbrief verzonden aan de echte
menliefhebbers. Wekelijks worden alle abonnees met een mailadres op de hoogte
gehouden van het laatste nieuws uit de menwereld.
Oplage: 52x per jaar wordt deze verzonden
Aantal abonnees: 5250
Via www.mensport.nl/.be kunnen menliefhebbers zich opgeven voor de digitale
nieuwsbrief. Prijzen zijn excl. BTW en gebaseerd op een compleet door u
aangeleverde banner. Natuurlijk kunnen wij tegen meerkosten een banner voor u
ontwerpen. Opmaak kosten voor banner A €35,- en voor banner B €25,A

A

B

Formaat:

Breedbeeld Banner
648 x 100 pixels

Banner:
170 x 221 pixels

1 x plaatsen
2 x plaatsen
4 x plaatsen

€ 200,€ 175,€ 150,-

€ 175,€ 150,€ 125,-

Op onze offertes en bevestigingen zijn onze advertentievoorwaarden van toepassing zoals te
downloaden is op onze website www.mediaprimair.nl.
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www.mensport.nl
Trudy van der Hoek, 06-30180345, trudy@mediaprimair.nl

