Horse in Mind Tariefkaart 2018

Doelgroep:
Leeftijd:

Recreanten, personen met 1 tot 3 eigen paarden, vrouwelijk
18-55 jaar

De doelgroep van Horse in Mind bestaat uit paardenliefhebbers die welzijn van het paard hoog in het
vaandel hebben. Horse in Mind richt zich tot paardeneigenaren en –verzorgers die zich verdiepen in
het natuurlijke gedrag van het paard en paardvriendelijke training. Om deze nichedoelgroep te
bereiken is Horse in Mind het platform bij uitstek.
Voor instructeurs en (training)stallen hebben we een speciaal aanbod.

Www.horseinmind.nl - Cijfers maart 2018
Bereik website:
Bereik social media:
Bereik e-mailmarketing:

11.000 pageviews, 3.000 uniek
15.000
2.600

Banners
Banners worden getoond op alle pagina’s, met uitzondering van de instructeurslijst en –kaart. Indien
deze pagina’s onderbezet zijn, kunnen banners in overleg ook daar mee draaien. Leaderboards en
buttons zijn perfect om meer merkbekendheid te genereren en uw acties of productaanbod te
tonen.
Leaderboard, max. 5 adverteerders wisselend € 90,- per week
€ 300,- per maand
Button, max. 3 adverteerders permanent

€ 55,- per week
€ 175,- per maand

Prijzen zijn per plaatsing in euro’s, exclusief 21% BTW. Wijzigingen onder voorbehoud. Aan deze tariefkaart
kunnen geen rechten worden ontleend.

Contentmarketing/advertorials
De advertorials zijn redactioneel ogende artikelen met in de tekst een doorlink naar uw website. Uw
advertorial is een maand lang direct zichtbaar tussen redactionele inhoud, via de homepage en de
blogarchieven. De advertorialpagina wordt SEO-proof opgemaakt, wordt opgeslagen en is vindbaar
via de zoekfunctie. Ook na de maand van publicatie.
Een advertorial biedt u de kans om bijvoorbeeld een nieuw product of nieuwe dienst uit te lichten en
onder de aandacht te brengen onder uw doelgroep.
Advertorial
Meerprijs tekst- of videoproductie
Meerprijs social media post

€ 750,Op aanvraag
€ 150,-

E-mailmarketing
De mailinglist van Horse in Mind bestaat uit 2.600 adressen (groeit maandelijks met gemiddeld 60).
Per nieuwsbrief is er plek voor 1 advertentie en 1 advertorial. Gepositioneerd tussen 1/3 en 1/2.
Advertentie nieuwsbrief
Advertorial nieuwsbrief
Meerprijs tekst- of videoproductie

€ 100,- per keer
€ 200,- per keer
Op aanvraag

Instructeurs/stallen speciaal aanbod
Op Horse in Mind zijn een lijst en landkaart te vinden met alle natural horsemanship instructeurs van
Nederland en België. Deze pagina’s hebben de meeste organische traffic, met gemiddeld 800
paginaweergaven per maand. Een perfecte plek voor instructeurs en stallen om beter gevonden te
worden door potentiële klanten.
Uitgelichte vermelding, max. 5 plekken
Button rechts, max. 3 adverteerders

€ 50,- per maand
€ 90,- per maand

Reserveren voor 6 maanden
Reserveren voor 12 maanden

10% korting
15% korting

Prijzen zijn per plaatsing in euro’s, exclusief 21% BTW. Wijzigingen onder voorbehoud. Aan deze tariefkaart
kunnen geen rechten worden ontleend.

Advertorial voor instructeurs/stallen
Horse in Mind biedt de mogelijkheid om een redactielid of vlogger te laten langskomen om zelf een
product, dienst of les te ervaren. Het is mogelijk om hier ook een video van te produceren, die u in
andere uitingen kunt gebruiken. Prijs op aanvraag.

Combinaties of andere verzoeken
Wilt u gebruik maken van een combinatie van bovengenoemde mogelijkheden? Of heeft u een ander
verzoek of voorstel? Mail dan naar info@horseinmind.nl. Wij denken graag met u mee om uw
product of dienst zo effectief mogelijk onder de aandacht te brengen.

Aanleverspecificaties
Banners
Leaderboard
Button

780x90 pixels
200x150 pixels

Advertorial website
Tekst
Afbeeldingen

Max. 350 woorden, waarvan eerste alinea op homepage getoond (max. 100)
2, minimaal 700 pixels breed

Advertorial nieuwsbrief
Tekst
Afbeeldingen

Max. 200 woorden
1, 550x150 pixels

Contactinformatie
Eindredactie & Advertentieverkoop
Rianne Dekker
06-43845186
info@horseinmind.nl

Prijzen zijn per plaatsing in euro’s, exclusief 21% BTW. Wijzigingen onder voorbehoud. Aan deze tariefkaart
kunnen geen rechten worden ontleend.

