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Technische fiche: bannerruimte op website en nieuwsbrief  
Website: header / leaderboard 

Voorbeeld 
 

  
Afmetingen  
b 1000 x  h 100  - max 1200 x 100   

Bereik 
Gemiddelde aantal bezoekers per dag: 10.000  

Gemiddelde aantal unieke bezoekers per maand: 164.500 

Website: medium rectangle  

Voorbeeld  
 

 

Afmetingen  
b 380 x h 320  

Bereik 
Gemiddelde aantal bezoekers per dag: 10.000  

Gemiddelde aantal unieke bezoekers per maand: 164.500 
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Nieuwsbrief: header  

Voorbeeld  
 

 

 

Afmetingen  
b 800 x h 100 (728 x 90 = ok)  

 

Bereik  
25 000 abonnees: 5000 worden dagelijks geopend 
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Wil je een bannerpartner van DWM.be zijn?  
Wat houdt dit in?  
 

We motiveren organisaties om partner te worden bij DWM.be omwille van twee redenen. Aan de ene 

kant omdat zij hun partnersteun kunnen omzetten in bannerruimte wat voor sommige organisaties 

een prijzige zaak is via andere kanalen. Aan de andere kant bieden wij transparantie aan tijdens de 

jaarlijkse partnermeeting over de werking van GetBasic vzw (vzw achter DeWereldMorgen.be) en is 

dit eveneens een moment om te luisteren wat er bij de organisaties leeft. 

Verschillende partnerformules 

 

Formule 1: steun voor 5000 EUR voor een meerjarige overeenkomst  
 

• 12 weken bannerruimte: zowel op website als in de nieuwsbrief: leaderboard & medium 

rectangle. 

• Wanneer deze bannerruimte vrij is en niet gereserveerd wordt, zal deze aan de partners 

gratis worden aangeboden (roterend). 

Formule 2 :  steun voor  1000 EUR voor een meerjarige overeenkomst  
 

• 9 weken bannerruimte: zowel op website als in de nieuwsbrief: leaderboard & medium 

rectangle. 

• Wanneer deze bannerruimte vrij is en niet gereserveerd wordt, zal deze aan de partners 

gratis worden aangeboden (roterend). 

 

Formule 3:  steun voor 500 EUR voor een meerjarige overeenkomst 
 

• 6 weken bannerruimte: zowel op website als in de nieuwsbrief: leaderboard & medium 

rectangle. 

• Wanneer deze bannerruimte vrij is en niet gereserveerd wordt, zal deze aan de partners 

gratis worden aangeboden (roterend). 

Formule 4 : steun voor 500 EUR niet meerjarige overeenkomst 

• 6 weken bannerruimte: website of nieuwsbrief: leaderboard & medium rectangle. 

• Wanneer deze bannerruimte vrij is en niet gereserveerd wordt, zal deze aan de partners 

gratis worden aangeboden (roterend).  

Formule 5: steun voor 250 EUR al dan niet voor een meerjarige overeenkomst 

• 3 weken bannerruimte: medium rectangle op de website  
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• Wanneer deze bannerruimte vrij is en niet gereserveerd wordt, zal deze aan de partners 

gratis worden aangeboden (roterend). 

• Maandelijkse / trimestriële / semestriële betaling is mogelijk. 

Geen bannerpartner  

Tarieven  

Er bestaat ook de mogelijk om enkel te adverteren. De tarieven zijn als volgt:   

• Website leaderboard  
o b 1000 x  h 100  - max 1200 x 100   
o Exclusief: 550€/week  
o Roterend: 450€/week 

• Website medium rectangle  
o b 380 x h 320  
o Exclusief: 200€/week 
o Roterend: 150€/week  

• Nieuwsbrief leaderboard 
o b 800 x h 100 (728 x 90 = ook oké)  
o 200€/editie (per dag) 


