
  

 

 

 

 

Duitsland:        

ADAC Campingwelt Online 2018 
Taal:  Duitstalig     

Verschijnt:  in overleg  
     

Impressies/vieuws         
Sluitdatum:  Afhankeliijk, wij vermelden deze in het opdrachtformulier  
Annuleringstermijn: 15 dagen na ontvangen opdracht doch voor sluitdatum  

Alg. voorwaarden: 
 

Onze bij de KvK gedeponeerde Alg. Voorwaarden voor acceptatie                                                                               
en afhandeling van advertentieopdrachten zijn van toepassing 

A. Comfort Package  € 1.170,00  

Δ- Presentatie met weblink naar uw homepage  
Δ- Foto 's (max 5) en tekstpresentatie met logo   
Δ- Foto in zoeklijst  
Δ- Uw campingfolder in PDF om te downloaden  
Δ- Integratie op de kaart met extra symbolen voor Video/foto presentatie  

B. Premium-Package   € 1.660,00  

Δ- alle voorzieningen uit het Comfort Package  & verder  
Δ- Betere plaatsing in de zoeklijst  
Δ- multimediadata (Videopresentatie en link naar eigen webcam)  
Δ- Integratie in het regionaal Vorschlagmodul "Diese campingplätzen könnte Sie 
ebenfalls interessieren" bij u geen vorschlagmodul  
Δ- Ticker (continu lopende tekst) onder tab "Der campingplatz stellt sich vor"  
Δ- Tot 5 evenementen perjaar in de evenementen kalender met weblink op de 
ADAC camping presentatie  

C. PremiumPLUS-Package  € 2.410,00  

Δ- alle voorzieningen uit de Premium Package & verder  
Δ-1 week op News-Meldung ( met Weblink) van  ma. 12.00 tot ma. 12.00 uur  
Δ- 1 x als "Empfehlung der Woche" op de startpagina  
Δ- Banner (Small Medium Rectangle) in rotatie op de camping detailpagina's met 
attractieve, doelgerichte regionale targeting. Garantie minstens 30.000 
Zichtkontacten/adimpressies  
* Empfelung der Woche, naar goedkeuren van de redactie  

Toevoeging van Mobile: ADAC Camping- und Stellplatzführer-App € 410,00 

҉- Voor iPhone, iPad en Android besturingssysteem  
Δ- 1 jaar exclusieve plaatsing op/in de App  
Δ- Bijzondere plaatsing "campings met foto advertentie"  
Δ- 3 foto's van de camping worden op de App geïntegreerd  
Δ- met foto (thumbnail)in de zoeklijst  

 eventuele aanvullingen op de Packages  
Per Week  in hoogseizoen jan-juli In Nevenseizoen aug - dec  
News-Meldung  € 640,00 € 270,00  
Porträt der Woche  € 1.070,00 € 380,00  
Empfelung  der Woche € 1.290,00 € 490,00  

▲ Alle prijzen gelden excl. BTW/TVA en advertenties onder digitale vorm aan te leveren 

▲ BTW/TVA  Nederland "Hoog Tarief", Landen binnen EU "BTW/TVA verlegt". 

▲ Tarieven onder voorbehoud van wijzigingen e/o vergissingen 

 


