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Advertenties 2016 – 2017

Online adverteren is gericht adverteren…
Online adverteren werkt veel krachtiger dan een gewone reclamefolder.
Door gericht te adverteren bij jullie doelgroepen is het mogelijk om in een
korte tijd jullie naam onder de aandacht te brengen.
Door het toevoegen van een link aan de banner, kan de viewer onmiddellijk
informatie bekomen.
Feiten:
Ø 80% van de Belgische bevolking surft op internet
Ø de gemiddelde leeftijd van een surfer is 38 jaar

Bij DeWereldMorgen.be …
DeWereldMorgen.be trekt gemiddeld 15 000 bezoekers per dag.
Mediagebruikers kunnen bij ons terecht kunnen voor geëngageerde
verslaggeving, opinie of analyse. Ons advertentiebeleid sluit daar bij aan.
DeWereldMorgen.be plaatst jullie banner om de zichtbaarheid van acties en
campagnes voor de versterking van gelijkheid, solidariteit, diversiteit,
duurzaamheid, humanisme en democratie te vergroten. We plaatsen geen
reclame voor producten.
De financiele tegemoetkoming die we vragen, dekt enkel kosten
rechtstreeks verbonden aan onze site. Het is het fair share voor
webonderhoud en servergebruik.
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Formaten en prijzen
Leaderboard
Ø 728 x 90 px (breedte x hoogte)
Ø gif of jpg extensie
Ø max 40 kb
Weektarief

350€ niet excl.
550€ exclusief

Horizontaal formaat met hoge attenttiewaarde van de bezoeker.
Uw webbanner verschijnt prominent op iedere webpagina.

Skyscraper
Ø 120 x 600 px (breedte x hoogte)
Ø gif of jpg extensie
Ø max 40 kb
Weektarief

350€ niet excl.
450€ exclusief

Verticale advertentie aan de rechterkant van de pagina. Verschijnt op
elke pagina.
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Medium Rectangle
Ø 300 x 250 px (breedte x hoogte)
Ø gif of jpg extensie
Ø max 40 kb
Weektarief

150€ niet excl.
200€ exclusief

Advertentieblok met rechthoekig formaat. Verschijnt in de rechterkolom
op de homepage.

Dagelijkse Nieuwsbrief : banner of tekst
Banner
Ø 468 x 60 px (breedte x hoogte)
Ø gif of jpg extensie
Ø max 40 kb
Per editie

200€

Tekstadvertentie of vacature
Ø
Ø
Ø
Ø

64 x 64 px (breedte x hoogte)
gif of jpg extensie
max 20 kb
max 250 tekens (incl. spaties en leestekens)
Per editie

100€

Onze nieuwsbrief vertrekt naar een 30 000 abonnees waarvan gemiddeld
15% geopend wordt.
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Views, clicks en extra diensten
FAQ
Hoe vaak hebben de lezers geclickt op onze banner?
Hoeveel views had de pagina?
Kunnen we een banner met hogere resolutie plaatsen?
Kunnen we een banner met andere afmetingen plaatsen?
Kunnen jullie onze afmetingen veranderen?
Jammer genoeg kunnen we op deze vragen vandaag geen soelaas bieden.
Waarom?
DeWereldMorgen.be heeft geen eigen webmaster in huis. Het team is
beperkt qua mankracht en legt de focus op de kerntaken. De huidige
middelen staan voorlopig niet toe om te investeren in een uitgebreide
dienstverlening bij het plaatsen van advertenties met jullie steun zoeken wij
steeds naar oplossingen. Wat nu nog niet kan, kan morgen misschien wel..
Blijf intussen niet op jullie honger zitten. Op jullie site, verbonden aan de
link, kunnen jullie het aantal clicks volgen.

Meer informatie?
Neem contact met ons op:
DeWereldMorgen.be
sophie@dewereldmorgen.be
Tel 0485 38 83 09
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