Brochure adverteren – 2018

Adverteer tegen een voordelig tarief
Adverteren bij Almere Nieuws betekent eigenlijk adverteren tegen een voordelig tarief waarbij u een
grote doelgroep bereikt. Wij bieden verschillende vormen van adverteren aan, in deze brochure
leest u daar meer over.
Onder andere bieden wij de volgende advertentiemogelijkheden aan:




Adverteren middels een artikel
Adverteren middels banners
Een vermelding in de bedrijvengids

Over Almere Nieuws
Almere Nieuws is ontstaan in 2013 en begon de eerste maand met 12.000 unieke bezoekers, het
eerste jaar werd afgesloten met een gemiddeld aantal unieke bezoekers van 40.000 per maand.
In de jaren die volgde is dit gemiddeld aantal unieke bezoekers enorm gestegen, anno 2018 hebben
wij een gemiddeld aantal unieke bezoekers van 120.000 per maand wat maakt dat Almere Nieuws
inmiddels een begrip is in Almere.
Almere Nieuws richt zich op inwoners van Almere door het aanbieden van onder andere actueel
nieuws, fotoverslagen, winacties, meldingen van hulpdiensten, vraag en aanbod, weer en verkeer en
een agenda.
Bezoekers kunnen de website bezoeken via almere-nieuws.nl en is daarnaast te volgen via Twitter,
Facebook en Instagram.

Doelgroep
De website van Almere Nieuws ontvangt maandelijks gemiddeld 120.000 unieke bezoekers. Deze
personen zijn zowel mannen als vrouwen in de leeftijd van 23 tot 60 jaar oud.
Zij zijn woonachtig in Almere en omstreken (dus ook bijvoorbeeld Huizen, Hilversum en Lelystad et
cetera).
Bezoekers volgen Almere Nieuws ook via social media. Anno 2018 hebben de kanalen Twitter,
Facebook en Instagram bij elkaar meer dan 23.000 volgers.
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Voor wie?
Adverteren op Almere Nieuws is voor veel partijen interessant omdat Almere Nieuws een grote
doelgroep heeft. Of u een zelfstandige schilder bent, restaurant heeft in Almere Haven, een online
webshop heeft of in voltijd op de taxi rijdt – uw advertentie wordt altijd wel door bezoekers
opgemerkt.
Omdat wij de prijzen laag houden en verschillende periodes aanbieden, is het voor zowel
zelfstandigen als grote(re) bedrijven betaalbaar om bij Almere Nieuws te adverteren.
Almere Nieuws hanteert minimale tarieven, dit wil zeggen dat u bij ons vele malen goedkoper uit
bent dan wanneer u er voor zou kiezen om elders te adverteren.

Promoot uw evenement, product of bedrijf
middels een artikel op de website
Normaal gesproken plaatst Almere Nieuws enkel informatieve artikelen zonder commerciële tint.
Wanneer u uw evenement product of bedrijf wil promoten middels een artikel op de website is dat
zeker mogelijk!
Vele bedrijven gingen u al voor, als voorbeeld pas geopende bedrijven, organisatoren van
evenementen die hun kaartverkoop willen stimuleren, winkels met (seizoen)aanbiedingen en onder
andere zelfstandigen die bijvoorbeeld (vanuit huis) verschillende diensten aanbieden.
Artikelen verschijnen op de voorpagina en op de gelinkte categoriepagina. Het artikel blijft in
principe ‘levenslang’ online staan en is daarnaast vindbaar in de zoekmachines. Ook worden
artikelen doorgeplaatst via onze social media kanalen.
Het artikel mag naast tekst ook één of meerdere afbeeldingen bevatten (minimale breedte van 750
pixels), links naar uw website(s) en YouTube-video’s.
Betreft uw artikel een evenement? Dan wordt deze ook direct in onze agenda doorgeplaatst.
Hieronder vindt u de tarieven voor het laten plaatsen van één of meerdere artikelen:
Aantal
1 artikel
3 artikelen
6 artikelen
12 artikelen

Tarief
29,00 euro
61,20 euro (10 % korting)
130,50 euro (25 % korting)
174,00 euro (40 % korting)
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Waarom meerdere artikelen afnemen?
Wanneer u van te voren weet dat u per jaar meerdere acties, evenementen of aanbiedingen houdt
is het interessant om in één keer meerdere artikelen af te nemen: u ontvangt dan een korting.
De artikelen kunt u het hele jaar door inzetten, deze hoeven niet in één keer te worden geplaatst.
Ook is het interessant om meerdere artikelen af te nemen wanneer u bijvoorbeeld samenwerkt met
andere bedrijven – u kunt dan het tarief van het aantal afgenomen artikelen delen zodat u beide nog
goedkoper uit bent!

Banners
Het is mogelijk om (voor langere periode) zichtbaar te zijn op de website van Almere Nieuws middels
uw banner. Wij bieden hiervoor twee banner-posities aan;



Bovenaan op de voorpagina (695 pixels breed X 90 pixels hoog);
Bovenaan op de pagina van alle artikelen (728 pixels breed X 90 pixels hoog);

Voor het plaatsen van een banner (positie naar keuze) gelden onderstaande tarieven:
Periode
1 maand
3 maanden
6 maanden
12 maanden

Bereik
120.000
360.000
720.000
1.440.000

Tarief
100,00 euro
270,00 euro (10 % korting)
420,00 euro (30 % korting)
600,00 euro (50 % korting)

* Bovenstaand bereik is een schatting van de gemiddelde 120.000 unieke bezoekers per maand. Dit bereik kan enigszins
afwijken (meer of minder) van het daadwerkelijke bereik;

Banners tussentijds wijzigen
Vanzelfsprekend is het mogelijk om uw banner tussentijds te laten wijzigen wanneer u een
bannerpositie voor langere periode afneemt: wij kunnen het ons namelijk goed voorstellen dat een
aanbieding uit januari in maart niet meer actueel is.
Wij vragen u om de vervangende banner minimaal één week voor de wijziging aan te leveren.

Meerdere banners inzetten
Wenst u meerdere banners inzetten? Dan ontvangt u standaard 50 procent korting op de volgende
banners.
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Stel u neemt twee banners af voor een periode van 12 maanden, dan is het tarief voor de eerste
banner 600,00 euro en het tarief voor de tweede banner 300,00 euro .

Vermelding in de bedrijvengids
De website van Almere Nieuws kent sinds 10 juni 2018 een vraag-en-aanbod-gedeelte waarbij
bezoekers gratis een oproep kunnen plaatsen. Aan dit gedeelte is een bedrijvengids gelinkt waar
bezoekers bijvoorbeeld naar een schilder of cateraar kunnen zoeken.
De vermelding bevat informatie over uw bedrijf (zelf aan te leveren), logo/afbeelding, link naar de
website, telefoonnummer en adres (eventueel uit te schakelen wanneer uw adres gelijk is aan uw
privé adres).
Het tarief voor een vermelding in de bedrijvengids bedraagt 10,00 euro per jaar (geen abonnement).
U kunt uw vermelding snel en online regelen via deze link.

Adverteren op maat
Wenst u op een andere manier te adverteren, bijvoorbeeld middels een speciaal katern op Almere
Nieuws? Neem dan contact op met onze redactie, wij denken graag met u mee om invulling te geven
aan uw wensen!

Interesse? Neem contact op!
Wanneer u interesse heeft, meer informatie wenst of vragen heeft met betrekking tot bovenstaande
advertentiemogelijkheden staat u vrij om contact op te nemen met onze redactie. Onze gegevens
vindt u hieronder:
W: http://www.almere-nieuws.nl/
E: info@almere-nieuws.nl

Almere Nieuws is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland onder registratienummer
57600368.De prijzen in deze brochure zijn exclusief btw, op deze brochure zijn de algemene voorwaarden
(https://www.almere-nieuws.nl/algemene-voorwaarden/) van kracht;
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