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BANNERTARIEVEN EN EEN
VRIJBLIJVEND MEDIA-ADVIES

UW MEDIA-Adviseur

Meer informatie over
adverteren in de kranten:
www.uitgeverijverhagen.nl/
adverteren/

Groot Leiden / Duin & Bollenstreek
Cor Schaap, 06-14515004
Groot Katwijk
Michelle Visch, 06-19234036 / Carlo van Zelst, 06-10156656

info banner plaatsingen
• Voor alle banners geldt: doorlink naar webadres,
views inzichtelijk (aantal keer banner in beeld)
• Bannerposities komen op verschillende vervolgpagina’s van de website terug
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UW REGIO
• Groot Leiden (Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest)
• Duin- en Bollenstreek
• Groot Katwijk (Katwijk, Rijnsburg, Valkenburg)

Waarom online adverteren?
• Uw doelgroep is online
• Onze nieuwssites worden goed bezocht
• Opvallende banners, gratis opgemaakt
• Groot regionaal bereik, 24/7 online
• Langere periode in beeld tegen lage kostprijs
• Views inzichtelijk (aantal keer banner in beeld)
• Banner kan doorgelinkt worden naar de
homepage, een bepaalde page binnen uw website,
een pdf-brochure, uw social media, etc.
• Nu verschillende acties en aanbiedingen

Leaderboard / 728 x 90 px
Beste positie van website,
bovenaan homepage /
roulerend: max. 5
1 week: €150
2 weken: €250
4 weken: €400

Rectangle 1 / 300 x 250 px

Rectangle 2 (De vakman) /
300 x 250 px

Middenkolom, direct in
beeld / roulerend: max. 5
2 weken: €175
4 weken: €275

Middenkolom, tussen
nieuws / roulerend
6 maanden: €150

Full Banner 1 / 468 x 60 px

Full Banner 2 t/m 5 / 468 x 60 px

Linkerkolom, direct in beeld,
tussen nieuws / roulerend:
max. 3
2 weken: €150
4 weken: €250

Linkerkolom, bij scrollen
in beeld, tussen nieuws /
roulerend: max. 3
2 weken: €125
4 weken: €200
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leveringsvoorwaarden
Genoemde bannerprijzen gelden per regio en zijn
exclusief BTW. Wijzigingen voorbehouden. Levering
conform leveringsvoorwaarden Stichting ROTA:
www.stichtingrota.nl/NL/regelen.html. Wij behouden
ons altijd het recht voor om bepaalde reclameuitingen niet te plaatsen.

Rectangle 3 (Topgerechten /
Horeca / Overnachten) /
300 x 250 px
Middenkolom, tussen
nieuws / roulerend
6 maanden: €150

x

vacature

Side Banner / 260 x 125 px
Rechterkolom / roulerend.
Komt op verschillende
posities in beeld. Max. 40
6 maanden: €205

KIES UW REGIO
Adverteren met een
opvallende banner op de
ofﬁciele nieuwssite(s) van
uw lokale krant. Kies uit
drie regio’s met een groot
bereik. Vraag ook naar een
vrijblijvend advies over uw
sociale media, website,
SEO en online marketing.

Nieuws Banner

Vacature

Bedrijvengids

Advertorial

Online doorplaatsen advertentie uit de krant onder
actuele nieuwsberichten.
1 week: €50

Doorplaatsen vacatureadvertentie uit de krant in
vacaturerubriek.
1 maand: €50

Bedrijfsartikel: logo, foto
(ﬁlm) in bedrijvengids.
Kant-en-klaar aangeleverd.
1 jaar: €75

Commercieel persbericht in
rubriek ‘Zakelijk Gezien’
Kant-en-klaar aangeleverd.
Per plaatsing: €150

GROOT Leiden
• Deleidenaar.nl
• Oegstgeestercourant.nl
• Leiderdorpsweekblad.nl
Ofﬁciele nieuwssites van:
• De Leidenaar
• Oegstgeester Courant
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Duin- en Bollenstreek
•
•
•
•
•

2

Lissernieuws.nl
Dehillegommer.nl
Deteylinger.nl
Denoordwijker.nl
Noordwijkerhoutsweekblad.nl

Ofﬁciele nieuwssites van:
• LisserNieuws
• De Hillegommer
• De Teylinger
• De Noordwijker
• Noordwijkerhouts Weekblad

GROOT Katwijk
• Allesoverkatwijk.nl
Ofﬁciele nieuwssite van:
• De Katwijksche Post
• Katwijk Speciaal
• De Rijnsburger
• De Valkenburger
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