MEDIAKAART
ADVERTEERMOGELIJKHEDEN

WEBSITE & DOELGROEP

ADVERTORIAL ADVERTENTIE

StartendeOndernemers.nl is hét startpunt voor de
startende ondernemer. Het ondernemersnetwerk heeft
meer dan 12.000 leden. De website is sinds 2002 als
informatiebron online en sinds 2009 als netwerk actief.

Opvallen in de timeline kan met een advertentie in de
vorm van een advertorial. Dit formaat biedt ruimte aan
tekst en beeld en klikt door naar uw website.

Richt uw boodschap zich tot de ondernemer en starter in
het bijzonder? Publiceer dan op StartendeOndernemers.nl!

Positie:
Formaat:
Afname:

In de timeline
1 tekstregel met link en wervende tekst
+ afbeelding
Fixed fee per maand

ARTIKEL PUBLICATIE
Wilt u uw persbericht, blog, tutorial of andere publicatie
aandacht geven? Wij verzorgen de opmaak, publicatie en
promotie van uw tekst en beeld. Naast uw pagina wordt
een inleiding geplaatst in de timeline (overzicht van
berichten). Uw artikel is openbaar en bevorderd daarbij
de linkbuilding en ranking van uw website omdat het in
onze site wordt opgenomen.
Positie:
Formaat:
Afname:
Inclusief:

In de timeline + eigen pagina op website
Vermelding onder: ‘Lees ook’
1 kop met inleiding en afbeelding
1 pagina tekst, links en beeld (foto/video)
Fixed fee (jaarplaatsing).
Opmaak pagina en beeldbewerking

VOORBEELD ADVERTORIAL

LOGOLINK ADVERTENTIE
Heeft u geen lange tekst nodig? Een logolink is ideaal
voor een korte algemene boodschap en een snelle
doorklik naar uw website.
Positie:
Formaat:
Afname:

In de timeline
1 tekstregel met link, 1 wevende regel
+ logo afbeelding
Fixed fee (jaarplaatsing).

VOORBEELD LOGOLINK

LINK PLAATSING
Wilt u alleen uw online positie versterken d.m.v. het
plaatsen van een link. Dat is mogelijk.
Positie:
In de timeline
Formaat:
1 tekstregel met link
Afname:
Fixed fee (jaarplaatsing) of linkruil*.
*alleen indien relevante wederlink.

VOORBEELD LINK

BANNER ADVERTENTIE
Met een banner bent u het meest opvallend aanwezig.
Het rectangle formaat is ideaal voor acties en campagnes.
Plaatsing:
Positie:
Formaat:
Afname:

Homepage + alle onderliggende pagina’s
Rechtsmidden
JPEG of GIF (animatie), 300x250 pixels
Fixed fee per maand

VOORBEELD ARTIKELPAGINA

ADVERTEREN? MAIL ONS! info@venture-media.nl

MEDIAKAART
ADVERTEERMOGELIJKHEDEN

SERVICE
Bannerproductie
Wij produceren uw banner in het juiste formaat indien u
geen eigen banner heeft. In overleg en op basis van uw
materiaal leveren wij een statische of geanimeerde banner.
Tarieven op aanvraag.
Artikel tekst & beeld
Wilt u uw artikel door ons laten verzorgen, dan is dat
mogelijk. Wij schrijven of redigeren uw tekst op basis van
uw richtlijnen. Daarbij verzorgen we uw beeldmateriaal;
we maken uw beeld op maat of verzorgen een foto of
illustratie. Tarieven op aanvraag.

VOORBEELD BANNER

RUBRIEKEN
Publicaties worden op de website gerubriceerd. Uw
publicatie verschijnt in de timeline op de homepage en op
de timeline van de desbetreffende rubriek. De rubrieken
waaronder u kunt publiceren zijn:
-

Persbericht
Tutorial
Blog
Event/cursus
Enquete

PROMOTIE
Alle artikel publicaties worden door ons, zonder extra
kosten, gepromoot onder de doelgroep op de volgende
manier:
-

REFERENTIES
Kamers van Koophandel
Afas software
Min. van Economische Zaken
Agis Zorgverzekeringen
SRA Accountants
Belastingdienst
E-Boekhouden
New Venture
Centraal Beheer Achmea
Provincie Groningen
Direct Teleservice
Rabobank
LiveWire
T-Mobile

Plaatsing in onze sociale media; Facebook pagina,
Facebook groep ‘startende ondernemers’
(3500+ leden).

EXTRA OPTIES
Voor alle publicaties in de timeline gelden de volgende
extra opties:
-

Sticky bericht; vast boveaan in timeline
Grote weergave in timeline. Mogelijk bij artikelen met
afbeelding
Koppeling aan regio, sector en doelgroep

RESPONSIVE WEBSITE VOOR SMARTPHONE

OPDRACHT PLAATSEN / TARIEVEN AANVRAGEN:
Mail ons:

info@venture-media.nl

StartendeOndernemers.nl
Een uitgave van Venture Media
van Beuningenstraat 49
1051 XD Amsterdam
http://venture-media.nl

ADVERTEREN? MAIL ONS! info@venture-media.nl

