Tarieven KerstmisOnline 26-10-2006
Inleiding:
KerstmisOnline.nl is één van de grootste kerst-websites van Nederland. Jaarlijks bezoeken meer dan 150.000
mensen onze kerst-websites. KerstmisOnline is 6 jaar geleden ontstaan uit een hobby en is uitgegroeid tot een
unieke professionelewebsite. De website biedt alle informatie die mensen rondom kerst nodig kunnen hebben.
Daarnaast biedt KerstmisOnline een uitgebreid overzicht van kerstmarkten in Nederland en naburige landen.
Dagelijks wordt kerstmisOnline nog verder uitgebreid!
Adverteer morgelijkheden:
Er kan geadverteerd worden op 5 manieren:
* Banners
* Tekstlink(s) in e-mails
* Tekstlink(s) op de website.
* Reclame tussen informatie (tekstueel of geïntegreerd in de site).
* Nader te overleggen of unieke adverteeracties (graag contact hiervoor met ons opnemen)
Hieronder de omschrijving en tarieven per adverteermogelijkheid:
Adverteer via Banner
* Banner positie 1 (468 * 60 pixels) in swf, jpg of gif.
* Banner positie 2 (120 * 60 pixels) of (120 * 90 pixels) in swf, jpg of gif.
U kunt adverteren op www.KerstmisOnline.nl of op de sub-site's: Brandeenkaarsje.nl, kersttop50.nl,
kerststukjes.nl, kerstforum.com, kerststartpagina, kerstringtones, Kerstopjemobiel.nl.
Banner positie 1 (zie bijlage)
KerstmisOnline.nl
Maand november
Maand december
Maand november & december

€ 75,00
€ 150,00
€ 200,00

Sub-site's van KerstmisOnline
Maand november
€ 50,00
Maand december
€ 100,00
Maand november & december
€ 150,00

Banner positie 2 (zie bijlage)
KerstmisOnline.nl & kerststartpagina
Maand november
€ 30,00
Maand december
€ 80,00
Maand november & december
€ 100,00

Kerstmarkten.net
Maand november
Maand december
Maand november & december

€ 30,00
€ 65,00
€ 80,00

Tekst link(s) in e-mail
Tekst link en omschrijving in e-mail van o.a. Brand een Kaarsje, Vertel door, prijsvraag en nieuwsbrief.
Maand november
€ 15,00
Maand december
€ 40,00
Maand november & december
€ 50,00

Tekst link(s) op de website (Positie 3)
Tekst link in menu "Populair" van KerstmisOnline (Maximaal 2 plaatsen, erg groot klikpercentage!)
Maand november
€ 125,00
Maand december
€ 175,00
Maand november & december
€ 250,00
Reclame tussen informatie (tekstueel of geïntegreerd in de site).
Wat levert nu meer bezoekers op dan link's tussen de teksten die betrekking hebben op het onderwerp? Zo kan uw
link tussen of onder een verhaal/recept/kleurplaat etc komen te staan? U spreekt zo meteen de juiste
geïnteresseerde doelgroep aan!
Voor nadere informatie kunt u het beste contact met ons opnemen. In onderling overleg komen we zeker tot een
goede samenwerking en fantastisch resultaat.
Aanbiedingen
U krijgt 10 % korting indien u op KerstmisOnline.nl en de sub-site's adverteert!
U krijgt 20 % korting indien u in 1 maand op 3 bannerplaatsen wilt adverteren!
Sponsoren
We zijn ook op zoek naar sponsors die prijzen voor de prijsvragen willen sponsoren.
De prijzen moeten kerstgerelateerd zijn, of iets met kerst te maken hebben.
De prijzen dienen ook op uw kosten te worden verstuurd. Wij zullen de winnaars kiezen en de NAW gegevens
opvragen bij de klant. Prijsvragen worden samen door ons samengesteld en gemaakt.
Voor nadere informatie kunt u het beste met ons contact opnemen.
Voorwaarden
Uw banner wordt afgewisseld met andere banners. U dient vooruit te betalen, pas na betaling wordt uw banner op
de website geplaatst. Banners dienen aangeleverd te worden. Voor € 50,- euro kunnen wij ook een banner voor u
maken. U mag indien gewenst elke week van banner (maximaal 100 kB) verwisselen, deze dient u tijdig aan te
leveren.
Contact
Natuurlijk zult u nog vele vragen hebben of zoekt u een unieke manier van adverteren of samenwerken met ons?
Of misschien heeft u wel een partnerprogramma waarmee wij tot een samenwerking kunnen komen?
We horen uw wensen graag en zijn bereid om tot de ideale oplossing te bedenken.
U kunt voor meer informatie altijd contact opnemen met onderstaande personen:
KerstmisOnline
t.a.v. Cédric Schretlen (PR)
Populierenlaan 19
5248 AW Rosmalen
Mob: 06-29003479
Email: info@kerstmisonline.nl

KerstmisOnline
Eric-Jan Hannen
Tergouwen 12
6051 JE Maasbracht
Mob: 06-43948351
Email: info@kerstmisonline.nl
KerstmisOnline is een handelsnaam van CEWeb v.o.f.
K.v.K. te 's-Hertogenbosch 17180870
Alle prijzen zijn exclusief BTW

