Tariefkaart website Uddel.info (niet-leden)

•
•
•
•

Elke dag actueel nieuws
25.000 bezoekers per maand
Doorlink naar uw website
Overzichtelijk design

Vacatures: Het plaatsen van een vacature op de vacturepagina van Uddel.info kost € 25,- excl. BTW.
De vacature staat 4 weken online. We adviseren een standaard banner van 1 maand hier aan te koppelen.
Adverteren Uddel.info

Periode

Banner
standaard

Banner
Bewegend

Kwartaal (13 weken)

€ 280,-

€ 560,-

Halfjaar (26 weken)

€ 560,-

€ 1.120,-

Jaar (52 weken)

€ 1.120,-

€ 2.240,-

* Prijzen zijn exclusief BTW

De opmaak van uw banner kan verzorgd worden door Mooierr.
Prijs Banner standaard: € 60,- | Prijs Banner bewegend: € 120,Levert u zelf uw banner aan?
Dit zijn de aanleverspecificaties:

Banner standaard		
Banner bewegend		
TOPbanner bewegend
Formaat: 600 x 500 px. 		
Formaat: 600 x 500 px. 		
Formaat: IN OVERLEG
Kleur: RGB 			
Kleur: RGB			
Kleur: RGB
Resolutie: 72 DPI		
Resolutie: 72 DPI		
Resolutie: 72 DPI
Extensie: JPG			Extensie: GIF			Extensie: GIF

Basisvermelding Uddel.info
Leden Uddel
Onderneemt

Niet leden

GRATIS

€ 100,-

Meer info?
Bel 0577 491 189
of mail naar
info@mooierr.nl

Extra informatie m.b.t. adverteren

•

Elk bannerblok op de site biedt plaats voor 3 standaard advertenties die random worden getoond,
of voor 1 bewegende advertentie.

•

Een nieuwe periode (week, maand of kwartaal) gaat altijd in op een maandag. Wanneer je voor een
maand kiest, wordt je advertentie 4 weken getoond. Wanneer je voor een kwartaal kiest wordt je
advertentie 13 weken getoond.

•

Geef bij het adverteren aan waar de advertentie naar doorgelinkt moet worden

•

Moet de banner door ons worden opgemaakt, zorg er dan voor dat je de informatie die in de
banner moet komen gelijk meestuurt. Inclusief je logo!!

•

We plannen in principe tot maximaal een jaar vooruit.

•

Het is mogelijk om op meerdere pagina’s een banner te laten draaien, bijvoorbeeld op home en op
nieuws. Uiteraard betaal je dan wel voor 2 banners

•

Het is mogelijk om je banner gedurende een periode te wisselen. Voor het wisselen van een banner
worden geen kosten berekend. Voor het wijzigen (opmaak) van een banner wel.

•

Mailverkeer m.b.t. adverteren op Uddel.info wordt altijd in de morgen verwerkt. Het kan dus soms
een dag duren voor je reactie hebt.

•

Wanneer je een banner hebt gererveerd ben jezelf verantwoordelijk voor het tijdig aanleveren van
de banner of de informatie voor de opmaak van de banner. Onder tijdig aanleveren verstaan we
minimaal 5 werkdagen voordat de gereserveerde periode begint. Lever je te laat aan, dan wordt
deze tijd afgetrokken van de gereserveerde periode. De kosten zullen echter wel volledig in rekening
worden gebracht

•

Banners worden gefactureerd op de ingangsdatum van de gewenste periode

•

Alle prijzen zijn exclusief BTW

Zet je bedrijf
op de kaart
Adverteer!

