Online tarieven 2017 Lokaal online adverteren op www.internetbode.nl


1. Leaderboard 728x90

bekijk de
digitale bode



recent

Banners
Voor een vast bedrag per maand kunt u lokaal en doelgericht online adverteren. Bij het
plaatsen van een banner op onze website, wordt uw advertentie getoond op de startpagina en alle categorie pagina’s van de door u gekozen editie. In iedere bannerpositie
rouleren 3 verschillende advertenties. Bij iedere pagina weergave wordt er per positie 1

2. rectangLe

advertentie getoond.
positie

aanlever formaat

prijs per maand

vanaf 6 maanden

1. Leaderboard

728 x 90 px*

€ 125,-

€ 95,-

2. Rectangle

180 x 150 px

€ 110,-

€ 75,-

3. Leaderboard

728 x 90 px*

€ 85,-

€ 65,-

180x150
nieuws

andere regio’s

Formaten zijn in pixels. Tarieven zijn excl. BTW en per maand / per editie.
Minimale plaatsingsperiode 1 maand, prijzen gebaseerd op kant en klare banners.
*In geval van een leaderboard ook het formaat 320 x 50 px aanleveren i.v.m mobiel.
Banner laten opmaken € 65,-

Banner specificaties

Bij plaatsing vanaf 3 maanden

Bestandsmodus: RGB

zijn er geen opmaakkosten.

Resolutie: 72dpi
Extentie: JPG, GIF, PNG

Bedrijvig nieuws
3. Leaderboard 728x90

Wanneer u een bedrijvig nieuws artikel in De Bode heeft geplaatst, kunt u deze voor
€ 50,- doorplaatsen. Dit bedrag is eenmalig en uw artikel wordt doorgeplaatst op
www.internetbode.nl, social media en in de nieuwsbrief.
positie

prijs per editie

4. Bedrijvig nieuws

€ 50,-

bedrijvig nieuws

4. bedrijvig
nieuwS

Tarieven zijn excl. BTW en per editie.
statistieken:
Internetbode.nl trekt maandelijks 190.000 bezoekers,
380.000 paginaweergaves, gemiddelde tijd op de site: 1:40 min.

online adverteren op www.brabantwerkt.nl
vacaturevinden

tarief
banner specificaties

vacatureplaatsen

Zoekservice

alle vacatures

banen

bijbanen

stages

Zoeken



lagereschool



vMbo/Mavo/lbo



Havo/vwo

Extentie: JPG, GIF, PNG

23 vacatures gevonden in

afmeting Banner 250x250 pixels

regio breda / west-brabant

statistieken:
Brabantwerkt.nl trekt maandelijks 60.000 bezoekers,
400.000 paginaweergaves, gemiddelde tijd op de site: 3:45 min.

adverteren

vakantiewerk

Bestandsmodus: RGB
Resolutie: 72 dpi

blog

€ 210,- p/m



Mbo



Hbo/wo

2. Square

250x250

