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* Let op: alle vermelde tarieven zijn exclusief BTW

Algemene advertentie tarieven
TYPE ADVERTENTIE

ADVERTENTIE FORMAAT

AANTAL POSITIES

PRIJS PER MAAND*

LOOPTIJD

Skyscrapers

120 x 600

26

€ 235,-

6 maanden

728 x 90

26

€ 155,-

6 maanden

120 x 90

26

€ 45,-

6 maanden

(meerdere pagina’s)

Leaderboard
(homepage)

Button one



Deze advertenties kunnen apart of in combinatie worden gereserveerd. Bij meerdere advertenties ontvangt u
10% korting op het totaal bedrag.

Webshop advertentie tarieven
TYPE ADVERTENTIE

Webshop vermelding

Met de iFrame oplossing kan uw product

(iFrame betalingstraject)

(titel en omschrijving) informatie verwerkt worden

PRIJS PER MAAND*

LOOPTIJD

€ 195,-

5 maanden

in de Roze50plus ‘webshop‘ pagina inclusief het
betalingstraject.



De kosten en looptijd van een directe ‘Referral‘ (doorverwijzing) van onze website naar een externe webshop
zonder ‘iFrame’ worden per case specifiek vastgesteld. Neem contact met ons op voor meer informatie

📣

Neem direct contact met ons op

Wilt u direct met adverteren bij ons aan de slag? Neem dan direct telefonisch contact met
ons op of stuur ons een e-mail.

📞
✉

+31 6 239 899 86
info@margoniestadt.nl

ROZE50+ | POSTADRES: ANBO, HOUTTUINLAAN 3, 3447 GM WOERDEN
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Nieuwsbrief adverteren

✉

Wilt u adverteren in onze nieuwsbrief? Dat kan natuurlijk ook! Onze nieuwsbrief wordt 6 maal per jaar
uitgebracht en bevat nieuws over Roze50+ en de roze gemeenschap. We hebben hier de volgende twee
opties voor:

Sponsored story (Advertorial)

Banner advertentie

In onze nieuwsbrief is ruimte voor een sponsored

In de nieuwsbrief is tevens ruimte voor een ‘Full

story. Dit houdt in dat er in onze nieuwsbrief ruimte

banner‘. Deze banner heeft een formaat van

is voor een commerciële boodschap, die als

468 x 60 en wordt bovenin de nieuwsbrief

onderdeel van de inhoud wordt gepresenteerd aan

gepresenteerd aan de lezer.

de lezer.
* Prijs: € 750,-

💳

* Prijs: € 350,-

Web advertorials

Wilt u uw commerciële boodschap op onze website vertellen in de vorm van een bericht? Dat kan middels
het plaatsen van een web advertorial. Er kunnen ‘Actueel’ advertorials en ‘Agenda ‘ advertorials geplaatst
worden. Deze zullen op alle pagina’s onder Actueel of Agenda zichtbaar zijn.

* Prijs voor een Agenda advertorial: € 75,* Prijs voor een Actueel advertorial: € 95,-



Adverteren? Indien u wilt adverteren maar zelf geen banner materiaal tot uw beschikking heeft, kunnen wij dit voor
u tegen meerprijs op laten maken. Neem contact met ons op voor de mogelijkheden.

💳

Wilt u doneren?

Een vrije donatie of gift is natuurlijk altijd welkom. Voor doneren en schenkingen verwijzen wij u
naar onze website voor meer informatie en de specifieke mogelijkheden
www.roze50plus.nl/doneer.html
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📈

Analyses & Statistieken

Website statistieken (Gemiddelden)

👤

👥



1.473

2.286

14.716

Unieke bezoekers

Totaal bezoekers

Pagina weergaven



⏳

🔍

57,5%

00:04:05

6,46

Nieuwe bezoekers

Gem. bezoekduur

Pagina’s per bezoek

E-mail statistieken (Gemiddelden)

👥



🛇

2.407

56,5%

16,7%

E-mail contacten

📣

E-mail open ratio

E-mail click ratio

Neem direct contact met ons op

Wilt u direct met adverteren bij ons aan de slag? Neem dan direct telefonisch contact met
ons op of stuur ons een e-mail.

📞
✉

+31 6 239 899 86
info@margoniestadt.nl

ROZE50+ | POSTADRES: ANBO, HOUTTUINLAAN 3, 3447 GM WOERDEN
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🔿

Aanleverspecificatie

Aan het aanleveren van advertentiemateriaal zijn enkele voorwaarden en restricties verbonden.
Deze zijn hieronder terug te vinden:
1) Advertentie afbeeldingen dienen aangeleverd te worden als PNG of GIF
2) Afbeelding formaten dienen te zijn afgestemd op de specifieke banner type formate
3) De bestandsgrootte van advertentie beeld dient niet groter te zijn dan 200 kb
4) Bij het aanleveren van meerdere bestanden dienen deze als ZIP verstuurd te worden
5) Advertentie teksten dienen als TXT, DOC of DOCX aangeleverd te worden, als bijlage
6) De koppelingen (URLs) dienen duidelijk bij aanlevering, per advertentie vermeld te worden
7) Alle advertentie uitingen dienen te voldoen aan de algemene voorwaarden

Advertentie materiaal dient onder vermelding van de bedrijfsnaam aangeleverd te worden
op e-mailadres: info@margoniestadt.nl
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📰

Voorbeelden advertentie posities

Voorbeelden advertentie Leaderboard

Voorbeelden advertentie Skyscraper

📣

Voorbeelden advertentie Button one

Neem direct contact met ons op

Wilt u direct met adverteren bij ons aan de slag? Neem dan direct telefonisch contact met
ons op of stuur ons een e-mail.

📞
✉

+31 6 239 899 86
info@margoniestadt.nl

ROZE50+ | POSTADRES: ANBO, HOUTTUINLAAN 3, 3447 GM WOERDEN
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Voorbeelden banner nieuwsbrief

Voorbeelden advertorial nieuwsbrief

