online
Met onze website www.onzehond.nl bereiken we maandelijks gemiddeld ruim 35.000
bezoekers en 50.000 paginaweergaven. Onze vernieuwde website is uitgebreid met rubrieken
nieuws, inzage in ‘Onze Hond’ en evenementen. We versturen tweewekelijks een nieuwsbrief
naar meer dan 3.550 e-mailadressen. Hiermee voorzien wij onze hondenvrienden van
interessante ontwikkelingen binnen de kynologische wereld. U kunt uw product, merk of
dienst op verschillende manieren onder de aandacht brengen; we bereiken via verschillende
kanalen een doelgroep van tienduizenden hondenliefhebbers en -bezitters.

Banner
Formaten
specificaties 		
2 weken 4 weken
Full banner
965 x 112 pixels € 30,- CPM € 150,€ 205,- (op alle pagina’s
						
behalve homepage)
Sidebar groot 300 x 600 pixels € 25,- CPM € 150,€ 175,Sidebar klein 300 x 100 pixels € 15,- CPM € 95,€ 105,-

Advertorial
Deze staat op de homepage met een aansprekende titel, introductie én, uiteraard rechtenvrije,
afbeelding. Na het klikken, zien onze bezoekers een tekst van maximaal 500 woorden.
De kosten hiervoor bedragen € 300,- voor twee weken zichtbaar op de homepage.
Nóg meer aandacht krijgt u wanneer we het item verkort doorplaatsen in onze nieuwsbrief
én op onze Facebookpagina met ‘lees verder-link’ naar onze website. U betaalt dan € 400,-.
De link naar de advertorial kunnen we ook in onze sidebar plaatsen (maximaal één link per
twee weken) waardoor deze op alle webpagina’s te zien is. Hiervoor zijn de totaalkosten € 500,-.

Evenementen
Worden geplaatst met link a € 25,-

Contact informatie
Advertentieverkoop:
Advertentiemateriaal:

Sandra Jongen
Sia Eltink

T +31 (0)40-844 76 44
T +31 (0)40-844 76 44

E sandra.jongen@bcm.nl
E support@bcm.nl

online
Nieuwsbrief
Per item € 300,-. Frequentie iedere 10 dagen
Bereik 3.550 e-mailadressen.
Tekst maximaal 180 woorden.
Beeldmateriaal in 600 pixels, rechtenvrij en maximaal
550x200.

Facebook
Hondenvrienden zijn op sociale media vooral te vinden op
Facebook en Instagram. Het aantal volgers van onze
Facebookpagina is 16.500.
Bereik al onze volgers met uw bericht van circa 275 tekens
inclusief spaties en voeg een rechtenvrije afbeelding toe.
Indien nodig korten we het bericht in voor een beter bereik
en een succesvollere campagne. De kosten voor een bericht
bedragen € 200,-.

Contact informatie
Advertentieverkoop:
Advertentiemateriaal:

Sandra Jongen
Sia Eltink

T +31 (0)40-844 76 44
T +31 (0)40-844 76 44

E sandra.jongen@bcm.nl
E support@bcm.nl

