TARIEVENKAART – ONZE MOGELIJKHEDEN

UW PAARDENVOER IN DE DATABASE
PRODUCTVERMELDING
Paardenvoeders en supplementen die in Nederland en
België verkrijgbaar zijn worden kosteloos opgenomen in de
database. Met een budget, basis- en plusvermelding is de
weergave van uw producten en bedrijf duidelijker,
aantrekkelijker en kunt u het onderscheidend vermogen van
uw producten en uw bedrijf duidelijk maken.
Budget

Basis

Plus

√

√

√

Bedrijfslogo

√

√

Afbeelding verpakking

√

√

Linkbuilding

√

√

Producten in database

Voor alle paardenhouders,
van professioneel tot hobbymatig
DE VOORDELEN VAN VOERVERGELIJK.NL
VoerVergelijk.nl is hét platform voor paardenvoer in
Nederland en België. De database bevat paardenvoer en
supplementen van alle merken die in beide landen
verkrijgbaar
zijn.
Paardenliefhebbers
bezoeken
VoerVergelijk.nl om voer of supplementen te zoeken en te
vergelijken, informatie te vinden over de beste voeding voor
hun paard of pony en om ervaringen van andere gebruikers
met een bepaald merk paardenvoer of supplementen te
lezen of zelf te beoordelen.

DOELGROEP & BEREIK
Doelgroep: Bezitters van een eigen paard, veelal vrouw
Leeftijd: 18 tot 75 jaar
Welstandsklasse: Midden tot hoog inkomen
Het merendeel van de bezoekers van VoerVergelijk.nl is op
zoek naar een oplossing voor een probleem dat te maken
heeft met de voeding van hun paard of pony. Zij oriënteren
zich op paardenvoer of supplementen en blijken daarbij zeer
ontvankelijk voor suggesties. Een bezoek van deze doelgroep
is dus hét moment om uw product of dienst onder de
aandacht te brengen! U bereikt bovendien alle soorten
paardenliefhebbers, van recreatieve tot professionele
ruiters en amazones. Door te adverteren op VoerVergelijk.nl
bereikt u gemiddeld zo’n 40.000 unieke bezoekers per
maand, op een zeer relevant moment in het aankooptraject
van paardenvoer of supplementen.

Aanvullende productinformatie*

√

Bedrijfspresentatie**

√

Tarief per jaar

€ 0,-

€ 295,-

€ 395,-

* Een tekstvak (max. 250 tekens) dat zichtbaar is op de
productpagina en als het product vergeleken wordt met een
ander product. Dit tekstvak is vrij in te vullen met informatie
over het product en/of onderscheidende eigenschappen.
** Er zijn talloze producenten van paardenvoer. Wat maakt
uw bedrijf anders dan de anderen? Waarom moet een
paardenhouder voor u kiezen? Door middel van de
bedrijfspresentatie kunt u dit uitleggen aan uw klant. De
tekst kan ondersteund worden door middel van
afbeeldingen en/of een filmpje. Ook worden uw
contactgegevens vermeld en kan een bezoeker direct
doorklikken naar uw producten.
TOPPRODUCTEN
Op VoerVergelijk zoeken bezoekers in de database van meer
dan 800 producten. Het is mogelijk om uw product altijd bij
één van de eerste resultaten weer te geven. Uiteraard
krijgen de producten die als eerste getoond worden de
hoogste attentiewaarde. Het groene kader met de tekst
‘sponsored’ maakt duidelijk aan de bezoeker dat het een
gesponsord product is.
Tarief: € 50,- per maand, € 125,- voor drie maanden
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BANNERS VOERVERGELIJK.NL

BUTTON (120 X 90 PX)

Binnen de database van de website is het mogelijk precies te
meten hoeveel bezoekers hebben doorgeklikt op een
banner. Daarom kunnen wij u als adverteerder rapporteren
wat het effect van uw banner is. Indien een banner voor
langere tijd geplaatst wordt dan wordt de attentiewaarde
verbeterd door de banner regelmatig te vernieuwen.
Wisselen van de banner is altijd mogelijk.

De button wordt vertoond aan de rechterzijde van de
pagina’s van VoerVergelijk.nl en SupplementenVergelijk.nl.
De banner wordt op o.a. zoek/vergelijk en kennisbank
pagina’s weergegeven. De bannerpositie is erg geschikt voor
naamsbekendheid en kleine boodschappen. De positie van
plaatsing rouleert.
Tarief: € 225,- per maand

LEADERBOARD (728 X 9 0 PX)
De leaderboard is altijd zichtbaar op de pagina’s van
VoerVergelijk.nl en wordt afgewisseld met maximaal twee
andere leaderboards. Doordat iedere bezoeker van
VoerVergelijk.nl gemiddeld meer dan vijf pagina’s bezoekt
krijgen zij de leaderboard minimaal één keer te zien. Deze
leaderboardpositie is uitermate geschikt voor speciale acties
en voor de communicatie van meer informatie.
Tarief: € 465,- per maand

BUTTON PRODUCTPAGINA’S (120 X 90 PX)
De productpagina’s zijn de pagina’s waar alle informatie over
het betreffende product gegeven wordt, zoals een overzicht,
specificaties, beoordelingen en vragen. De plaatsing van de
banner is mogelijk op alle productpagina’s. Plaatsing bij een
door u gekozen product kan zeer interessant zijn bij
concurrerende producten of als verkooppunt aan te geven
dat het product bij u te verkrijgen is.
Tarief: € 35,- per maand
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NIEUWSBRIEF

NIEUWS

VoerVergelijk.nl verstuurt elke maand een nieuwsbrief met
informatie en tips over het voeren van paarden. Deze
nieuwsbrief wordt verstuurd naar ca. 7500 paardenhouders.

ADVERTORIAL NIEUWS

ADVERTORIAL NIEUWSBRI EF
Een advertorial is een kleine klikbare tekstadvertentie die
qua opmaak gelijkenis vertoont met de redactionele inhoud
van de nieuwsbrief. De advertorial nieuwsbrief is uitermate
geschikt om uw product, video of acties onder de aandacht
te brengen.
Aanleverspecificaties: Tekst (maximaal 500 tekens inclusief
spaties), afbeelding/logo (breedte maximaal 100 pixels), url
link.

Op de homepagina van VoerVergelijk worden de
nieuwsitems weergegeven. Heeft u nieuws te melden over
een nieuw product of aanbieding? Dan is advertorial nieuws
een ideale uiting. Het bericht blijft zichtbaar in het archief.
Aanleverspecificaties: Tekst (ca. 300 woorden), afbeelding,
url link.
Tarief: € 225,- per bericht

Tarief: € 205,- per plaatsing

KENNISBANK
ADVERTORIAL KENNISBA NK
De kennisbank van VoerVergelijk.nl bevat informatie over
uiteenlopende onderwerpen. Het is mogelijk om in een
artikel in de kennisbank een advertorial te plaatsen. De tekst
wordt door middel van een subtiele arcering onderscheiden
van de overige informatie.
Aanleverspecificaties: Tekst (500 tekens inclusief spaties),
afbeelding (maximaal 100 pixels breed), url link.
Tarief: € 45,- per maand
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