Prijslijst 2022
prijzen zijn exclusief btw

tarief per plaatsing

NIEUWSBRIEF
> 20.000 abonnees

tarief per maand

DYNAMIC DISPLAY REMARKETING

Op maat gemaakte remarketing campagne, inclusief campagnemanagement
en reporting. Vraag ons naar de mogelijkheden.

750

E-BLAST

Uw content in een door u opgemaakte
HTML gelinkt naar uw website

1.500

DEDICATED EMAIL

Speciale editie van Bouwproducten
nieuwsbrief volledig in teken van uw bedrijf
en producten

1.000

PRODUCT VAN DE MAAND*

Uw product een maand lang uitgelicht

1.000

VIDEO

Uw video uitgelicht

500

COVER AFBEELDING*

132 x 188 mm

3.500

FULL BANNER

648 x 80 pixels (b x h)

600

HELE PAGINA**

210 x 297 mm

2.500

ADVERTORIAL

400 leestekens (incl. spaties)

500

HALVE PAGINA STAAND

90 x 268 mm

1.750

1/3 PAGINA LIGGEND

189 x 86 mm

1.350

* Product van de maand wordt een maand lang meegenomen in alle nieuwsbrieven.
Tevens op de homepage getoond op een vaste positie boven de fold.

tarief per plaatsing

MAGAZINE

* Inclusief hele pagina gesponsord artikel in het magazine en op de website.
** Cover 2, 3 en 4 posities op basis van beschikbaarheid

tarief per maand

WEBSITE
> 50.000 pageviews per maand
> 20.000 unieke websitebezoekers per maand

GESPONSORD ARTIKEL

Desktop: 728 x 90 pixels (b x h)
Mobiel: 234 x 60 pixels (b x h)

900

Uw artikel wordt 1 maand uitgelicht op de homepage, gepubliceerd in het
magazine en tevens 2 x opgenomen in de nieuwsbrief

MEDIUM RECTANGLE

300 x 250 pixels (b x h)

650

Hele pagina artikel: 450 woorden, 2 afbeeldingen, logo, contactgegevens
Twee pagina’s artikel: 1.000 woorden, 4 afbeeldingen, logo, contactgegevens

2.750
3.500

GESPONSORD ARTIKEL**

Artikel (450 woorden)

1.100
TELEFONISCH INTERVIEW

750

PRODUCT OP COVER

750

LEADERBOARD

** Artikel inclusief afbeeldingen en contactgegevens wordt uitgelicht op de homepage
en tevens 2x opgenomen in de nieuwsbrief.

www.bouwproducten.nl

neem gerust contact met ons op

Schrijven en opmaken gesponsorde artikelen

70 woorden + kleine productfoto op voorpagina.
Slechts beschikbaar voor 2 adverteerders!

sales@bouwproducten.nl

+31 (0) 514 561 854

