Nederland
ANWB Campingpakketten

2018

2018

Taal:

Nederlands

Verschijnt:

jaarlijks

Oplage:
Bladspiegel:

330.000 exemplaren
149 x 209 mm gids

Aflopend

5 mm afsnede rondom, foto's logo's en tekst op de randen!

Sluitdatum:

medio september

Annuleringstermijn:

15 dagen na ontvangen opdracht (doch voor sluitdatum)

Alg. voorwaarden:

Onze bij de KvK gedeponeerde Alg. Voorwaarden voor acceptatie en
afhandeling van advertentie-opdrachten zijn van toepassing

Unieke bezoekers online

ANWB Campingpakketten Offline e/o Online (printuitgave)
M
Basis

L
Plus

XL-Branded
Content

Camping omschrijving
300 woorden SEO geoptimaliseerd

V

V

V

foto's tot 30 foto's uploaden

V

V

V

Video - ongelimiteerd uploaden

V

V

V

Social Media links

V

V

V

Uitgelicht camping

X

1.000 views

2.500 views

Uitgelicht land/regio

X

X

2.500 views

Thema-uitgelicht positie nieuwsbrief anwb
kamperen informeer naar de verschillende thema's
en mogelijkheden

X

X

V

Banner op ANWB facebook

X

X

V

Partnership rankingpunten*

V

V

V

€ 850,00

€ 1.500,00

€ 2.750,00

Online

* letop: de ranking op anwbcamping.nl is alleen van toepassing op boekbare campings en
gebaseerd op meerdere aspecten
Boekbare campings krijgen een extra tabblad op hun pagina op anwbcamping.nl met een
omschrijving en foto's van de omgeving (ter waarde van € 300)

Offline (printuitgave)

M
Basis

L
Plus

XL-Branded
Content

V

V

V

1/4
pagina

1/2 pagina

1/1 pagina

€ 850,00

€ 1.500,00

€ 2.750,00

Kortingen 10% op:

M&M

L&L

M&L

Kortingen 15% op:

M & LX

L & LX

XL & XL

1/4 pagina redactionele vermelding
Advertentie in full colour

▲ 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

Nederland
anwbcamping.nl Leaderboard en Medium Rectangle
Taal:
Verschijnt:
Views/impressies

Nederlands
Gedurende de looptijd

Sluitdatum

afhankelijk tijdstip online plaatsing

2018

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

Online anwbcamping.nl
Pixels

Leaderbord
CPM

anwb.nl
homepage

€ 20,00

anwb.nl ron
anwb.nl ros
anwb.nl
kamperen

is anwb.nl + oppad.nl

Leaderboard

€ 10,00
€ 10,00
€ 12,00

anwb.nl land van anwb
anwb.nl vakantie

Medium
Rectangle
CPM

€ 12,00
€ 12,00

€ 15,00
€ 15,00
€ 20,00
€ 20,00
€ 20,00

Leaderboard is een banner van 728 x 090 pixels. Banners met
deze afmeting zijn erg breed, maar met een beperkte hoogte.
Ze worden bovenaan de webpagina geplaatst. Uitermate
geschikt om langere tekst in te verwerken. Het is mogelijk om
geanimeerde banners in te zetten.

Medium
Rectangle

Medium rectangle 300 x 250 pixels door het vierkante formaat
is het een veelzijdige banner om mee te werken en wordt
daardoor als een goed reclame instrument gezien. Rectangles
worden meestal in de webpagina geplaatst.

CPM

Cost Per Mile, Kosten per duizend. Advertentiemodel
waarbij de adverteerder betaald per 1.000 impressies

ron

Run of Network, de advertentie is te zien op willekeurige
pagina's van de website

ros

Run of site, advertentie roteert op willekeurige pagina's
van specifieke sites. In dit geval anwb.nl en oppad.nl

▲ 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

