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Prijzen publiciteit bij de kleine bron 2015-2016
Internetbanners op onze websites (alle prijzen excl BTW):
Een banner op website www.dekleinebron.be per drie maanden :
kleine banner 160x80pxl. : € 20 enkel op de homepage of € 40 op alle pagina’s (meer dan 20 pag.)
grote banner 160x160 pxl. : € 25 enkel op de homepage of € 75 op alle pagina’s
Een banner op website www.30plusfuiven.be per drie maanden (op beide websites tegelijk is 15 %
korting totaalpr.)
kleine banner 160x80pxl. : € 30 op alle pagina’s
grote banner 160x160 pxl. : € 55 op alle pagina’s
Banner op website in één keer voor een volledig jaar = 25% korting, dus dan betaalt u slechts drie
kwartalen.
Onze website www.dekleinebron.be heeft momenteel 180 unieke bezoekers (1000 pageviews) per dag ofwel 6000 bezoekers
(30000 pvs) per maand
De banners op de website wisselen telkens een pagina wordt geopend van plaats, dit om de zichtbaarheid te vergroten.

U kunt ook een banner meesturen op onze 2-wekelijkse email nieuwsbrief naar onze 4500 actieve
email-adressen:
kleine banner 160x80 pxl. : € 20 per nieuwsbrief (€10 indien tegelijk ook op de site)
grote banner 160x160 pxl. : € 30 per nieuwsbrief (€15 indien tegelijk ook op de site)
Banner op 4 achtereenvolgende nieuwsbrieven= 1 gratis (25% korting)
Een banner is gewoon een afbeeldingsbestand (jpeg, gif of tiff of zo), de grote banner is vierkant en de kleine de helft daarvan. Een
animated gif kan ook. U kunt de banner zelf, plaatsbaar aanleveren ofwel maken wij uw banner voor u , daarvoor vragen wij
€ 15 extra voor de opmaak van een gewone banner en € 25 voor een animated gif, vraag gerust meer informatie.
Indien u de banner meerdere keren meestuurt met de nieuwsbrief en evt tegelijk ook op de website plaatst, neem dan even contact
op, dan maken we een aangepast prijsvoorstel dat voordeliger is.

Afmetingen banners
Grote banner

160 x 160 pixels

kleine banner 80 x 160 pixels

(We behouden ons het recht voor advertenties te weigeren indien nodig.)
Neem gerust vrijblijvend contact op als u vragen hebt.
Margot Dorren: 0486/20 19 26 of margot@dekleinebron.be

