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Prijslijst 2023

Website

prijzen in euro exclusief BTW

> 22.000 maandelijkse bezoekers

Categorie hoofdsponsor

op aanvraag

Thema hoofdsponsor

op aanvraag

Bedrijfsprofiel met bedrijfslogo, afbeelding en tekst op alle categoriepagina’s
binnen een hoofdcategorie
Hele jaar themasponsor met één maand naar keuze twee extra
themanieuwsbrieven

Product promotie pakket

Product weergegeven op de homepage, op alle basic-productpagina’s binnen
een categorie naar keuze en twee keer een nieuwsbrief-highlight

1.750

Billboard banner (970x250px)

1.450

Large leaderboard banner (970x90px)

1.300

Leaderboard banner (728x90px)

1.250

Liggende banner getoond over de hele website van Bouwproducten  
10.000 impressies *alternatief formaat voor weergave op mobiel
Liggende banner getoond over de hele website van Bouwproducten 
10.000 impressies *alternatief formaat voor weergave op mobiel

850

Medium Rectangle (300x250px)

Rechthoekige banner getoond over de hele website van Bouwproducten 

10.000 impressies

Display remarketing

60.000 impressies met gegarandeerd 500 klikken naar eigen website. 
Gericht op alle websitebezoekers van Bouwproducten via het Google Display
Netwerk. Campagne op maat is mogelijk


> 20.000 ontvangers

1.000

Zorg het hele jaar voor zichtbaarheid met Decision Making Units in de Bouw

2.000

E-Blast
Eigen mailing naar nieuwsbriefontvangers van Bouwproducten

Dedicated Email

Nieuwsbrief volledig in het teken van uw producten en bedrijfsprofiel op

Bouwproducten

1.500
850

Full top banner
Banner getoond bovenaan in de Bouwproducten nieuwsbrief

750

Advertorial
Tekstadvertentie met afbeelding op unieke positie in de nieuwsbrief

Bouwproducten Premium

Online Display
Liggende banner getoond over de hele website van Bouwproducten  
10.000 impressies *alternatief formaat voor weergave op mobiel

Nieuwsbrief

1.800 per jaar

- Compleet bedrijfsprofiel 
- Onbeperkt producten toevoegen waarvan 5 producten uitgelicht
 
- Persoonlijke campagnemanager begeleidt en ontzorgt 
 
- Onbeperkt leads direct in inbox 
 
- Aantal clicks en downloads zichtbaar
 
- Linkbuilding op productniveau (directe links naar eigen website)
 
- Prestatierapport en marktinzichten
 
- Bovenaan in de zoekresultaten
 
- Social media buttons
 
- Onbeperkt productvideo’s toevoegen
 
- Nieuwsbrief highlights
 
- Productnieuws, webinars, casestudies en vacatures uitgelicht in nieuwsbrieven

Premium Enterprise

prijs op aanvraag

- Premium pakket op maat gemaakt
 
- Uitgelichte producten (aantal in overleg)
 
- Alle premium pakket opties + extra pakket(ten) naar keuze
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