Holland’s finest beach to experience with all your
senses…

Advertentiemogelijkheden

Waarom adverteren op www.noordwijk.info?

Banner

De website van Noordwijk Marketing is toegespitst op de behoefte van (potentiële)
zakelijke en leisure bezoekers van Noordwijk en omgeving. De interesse in
Noordwijk als destinatie is al aanwezig bij de websitebezoeker. Door middel van
een advertentie brengt u uw organisatie, evenement, arrangement, product , e.d.
extra onder de aandacht van onze websitebezoekers. Hiermee vergroot u de kans
dat de websitebezoeker u organisatie bezoekt of boekt.

Visual (1 afbeelding) met URL naar keuze. Een banner op de homepage heeft
gemiddeld 5.000 views per maand. Een banner op een sub-pagina heeft
gemiddeld 2.000 views per maand.
Specificaties: Maximaal 1 afbeelding, JPEG, 325 x 183 px, titel maximaal 5
woorden (los van banner), URL naar keuze

www.noordwijk.info
Noordwijk Marketing heeft sinds 1 september een nieuwe website. De website is
responsive, wat inhoudt dat de website zich aanpast aan het scherm van de
bezoeker. Daarnaast is hij uitgerust met allerlei nieuwe features.
Bereik (gemiddeld per maand): 103.462 pageviews , 22.285 bezoekers
Taal: Nederlands, Duits en Engels
Doelgroep: Inwoners Noordwijk en (zakelijke) toeristische bezoekers

Sub-pagina’s www.noordwijk.info
Bezoek Noordwijk, Activiteiten, Strand, Eten & Drinken, Shoppen, Overnachten,
Regio
Zakelijk Noordwijk, Bereikbaarheid, Congres- en vergaderlocaties, Overnachten,
Eten & Drinken, Services
Praktische informatie, Bereikbaarheid en parkeren, Honden, Trouwen, Bluezone,
Flower Power, Space to Be, Noordwijk Binnen, Natuur en Duinen

Advertorial
Visual (1 afbeeldingen) met tekst (maximaal 150 tekens) en URL naar keuze. Een
advertorial op de homepage heeft gemiddeld 5.000 views per maand. Een
advertorial op een sub-pagina heeft gemiddeld 2.000 views per maand.
Specificaties: Aanleveren in NL, ENG en DUI, titel maximaal 5 woorden, tekst
maximaal 150 tekens (incl. spaties), maximaal 1 foto’s, JPEG, minimaal 1 MB per
stuk, URL naar keuze.

Contact
Sandra Nonhebel | nonhebel@noordwijk.info | 071-362 38 87

Tarieven

Voorbeelden

Advertentietarieven

Banner






Banner op homepage
Banner op sub-pagina
Advertorial op homepage
Advertorial op sub-pagina

€110,€80,€130,€100,-




Opmaak banner Nederlands
Opmaak banner Engels & Duits

€120,€140,-

Combinatiepakketten




Advertorial op homepage
+ op 2 sub-pagina’s
Advertorial op 3 sub-pagina's
Banner op homepage
+ op 2 sub-pagina's

€300,€250,€250,-

Algemene voorwaarden
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Materiaal minimaal één week voor plaatsing aanleveren.
Geef uw voorkeur aan op welke pagina(‘s) de banner of advertorial
getoond moet worden. Let wel, dit is geen garantie dat het mogelijk is.
Geef aan welke periode de banner of advertorial voorkeur heeft. Let wel,
dit is geen garantie dat het mogelijk is.
Het gekozen product is wordt 30 dagen getoond.
Teksten voor advertorial moeten in drie talen worden aangeleverd:
Nederlands, Engels en Duits.
Banners moeten in drie talen worden aangeleverd in drie losse
bestanden, Engels, Duits en Nederlands.
De banners en Advertorials worden op de Nederlandse, Engelse en
Duitse website getoond.

Advertorial

