Scoren met internet:

Kopt u onze voorzet in?
Het internet is overal. Op computers, maar ook op mobiele telefoons, tablets en andere apparatuur. Bij consumenten en bedrijven is het web niet meer weg te denken. Ze informeren, kopen, verkopen, netwerken,
downloaden en doen zaken via het online kanaal. Nederlanders maken thuis, onderweg en op het werk
steeds meer gebruik van internet. Volgens het Trendrapport internetgebruik van de Universiteit Twente heeft
nu 98 procent van de Nederlanders thuis de beschikking over een internetverbinding. Ook de toegang tot
internet via smartphone en tablet is opnieuw fors gestegen. Bovendien kopen steeds meer consumenten via
internet. Het internet biedt kansen, zeker in economisch minder voorspoedige tijden. Ook voor u!
De kracht van online marketing ligt in de meetbaarheid en traceerbaarheid van een reclame-uiting, de snelle
inzetbaarheid, de directe respons en de relatief lagere mediakosten. In tegenstelling tot veel andere marketing activiteiten zijn de resultaten van online marketing meetbaar. Goede internet marketing levert daarom
vrijwel altijd iets op. Meer bezoekers, hogere conversie, lagere kosten of meer omzet.
Ook met klein budget is online adverteren mogelijk én effectief. Online-marketing is het meest effectief bij
gebruik van een medium dat bij uw bedrijf en uw doelgroep past. Wij bieden u zo’n internetmedium. Voor
een ongekend laag bedrag bent u 24 uur per dag, 7 dagen per week, 365 dagen per jaar in beeld bij uw
klant en duizenden potentiële nieuwe klanten. Onze sites zijn goed voor honderdduizenden hits per dag.
Adverteren op onze sites is het meest kosteneffectieve middel voor bedrijven om in contact te komen met
potentiële klanten. Het levert u een effectief rendement van uw reclame-euro op waar geen ander medium
tegenop kan!
Niet alleen is het bereik van uw advertenties bij adverteren op onze sites vele malen hoger dan in de traditionele media. Het effect is ook direct meetbaar. Anders dan bij een traditionele advertentie is de geïnteresseerde lezer slechts 1 klik verwijderd van een daadwerkelijk contact met uw bedrijf. Via een klik op
uw advertentie komt de lezer direct op de door u gewenste internetpagina. Aan u om een aantrekkelijke
landingspagina te maken zodat u een maximale conversie uit dit bezoek weet te halen!
Indien gewenst ontvangt u een exact overzicht van het aantal keer per dag dat uw advertentie aan onze
lezers vertoond is en hoeveel daadwerkelijk hebben doorgeklikt. Gegarandeerd dat u met een advertentie
op onze website extra traffic genereert. Een advertentie op onze websites levert u dus niet alleen naamsbekendheid op maar kan ook direct extra leads en omzet genereren!
Thuisinhetnieuws.nl is een online-krant met een brede opzet. Uiterst actueel volgt het redactieteam de regionale ontwikkelingen op de voet, inclusief de berichtgeving van de 112 hulpdiensten. De nummer 1 lokale
nieuwswebsite in de regio Maasland en Meierij. Naast de regionale site thuisinhetnieuws.nl zijn er onderliggende sites met de nadruk op lokale berichtgeving voor o.a. Maasdonk, Lith, Bernheze, Sint-Michielsgestel,
Schijndel, Den Bosch en Rosmalen. Daarnaast beschikken wij met thuisindesport.nl en thuisinvoetbal.nl
over twee specifieke doelgroep online-kranten.
Het plaatsen van een banner op de site is een prima, voordelige manier om uw boodschap onder de aandacht
te brengen. Plaatsen van een banner is mogelijk op opvallende posities en in diverse formaten. Rectangles,
skyscrapers en topbanners zijn slechts enkele van de mogelijkheden. Uw boodschap wordt gelezen en consumenten klikken door naar uw site. Tarieven zijn gunstig en zijn per view en tegen afkooptarief mogelijk.
Vergelijkt u vooral ook onze prijzen en ontdek dat wij u een niet te missen kans bieden. Een voorzet die u
maar hoeft in te koppen, want met onze internetsites scoort u gegarandeerd!
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Advertorial
U kunt een eigen bericht laten plaatsen in de rubriek zakelijk. Uw tekst, uw illustratiemateriaal en met
doorlink mogelijkheid naar uw eigen site. Gerichter kan het niet. Of het nu gaat om een nieuw product
of dienst of welke boodschap dan ook, een advertorial biedt het juiste platform om uw doelgroep te
informeren. Dit bericht kan worden voorzien van foto’s en/of youtube-bedrijfsfilmpje. Deze advertorials staan blijvend in het archief en zijn doorzoekbaar.
Advertorial met foto en video

					

100.00

Het is beperkt mogelijk uw bedrijfsinfo of persbericht als hot item, hoofdartikel groot overvolle
breedte bovenaan, op te laten nemen. Toeslag per twee dagen: 150 euro
Na deze twee dagen blijft u bericht in zakelijk nieuws aanwezig.

Productiekosten advertorials
Aangeleverde tekst/foto’s/youtubelink:
Door ons te produceren tekst en foto’s
Door ons te produceren tekst/foto’s en youtube
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Carrouselsysteem
Alle banners draaien in een carrouselsysteem met maximaal 10 banners per positie. Banners worden
afwisslend op alle beschikbare posities weergegeven.
Het is mogelijk bepaalde bannerpositie exclusief af te kopen of exclusief te reserveren voor één of
meerdere campagnes van een adverteerder. Prijzen en mogelijkheden in overleg.
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Alle top- en zijbanners op elke pagina zichtbaar
24 uur per dag 7 dagen per week in beeld
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(rubrieksgebonden)
468x60 pixels
Carrousel wordt weergegeven onder elk
bericht in bepaalde rubriek, prijs per rubriek
Politie of Algemeen
			hoofdsite deelsite
26 weken		450		225
52 weken		700		350
Overige rubrieken:
26 weken		300		150
52 weken		500		250
Extra rubriek: 50% van de rubriekprijs
Onder elk nieuwsbericht draait een algemene fotocarrousel. Het is mogelijk daarin
een banner mee te laten draaien. Prijs per
rubriek

Fotocarrousel

(rubrieksgebonden)
468x351 pixels
Alle rubrieken
			hoofdsite deelsite
13 weken		600		300
26 weken		1100		550
52 weken 		
1900		
950
Politie of Algemeen
13 weken 		
450		
225
26 weken		800		400
52 weken 		
1400		
700

Thuisinhetnieuws
Weerscheut 71c
5381 GT Vinkel
Tel. 073-5320035
verkoop@plazamedia.nl

Andere rubriek
13 weken		350		175
26 weken		600		300
52 weken 		
100		
500
Extra rubriek: 50% van de rubriekprijs
Alle prijzen in euro’ s, excl. 21 % BTW.

