Online Partner Content op MaritiemNederland.nl
Een semi-commercieel artikel dat is geïntegreerd in de andere content van de website.
Partner content zijn artikelen die in samenwerking met bedrijven of instellingen tot stand komen. De
mate waarin de partner invloed heeft op de inhoud, gaat in overleg met de redactie. De inhoud op de
exclusieve landingspagina van Maritiem Nederland kan in overleg worden verrijkt met (diep-)links,
logo’s, afbeeldingen en online video.
In tegenstelling tot een advertentie vormt Partner Content een integraal onderdeel van de website.
Bovendien komt het op de website naar voren in de zoekresultaten, staat het op de homepage
gedurende 1 maand en komt het uiteindelijk in het archief van Martiemnederland.nl
Uw voordelen van online partner content op Maritiemnederland.nl:







Mogelijkheid om uw bedrijf, (nieuwe) producten en diensten, vacatures, seminar of event
onder de aandacht te brengen van geïnteresseerde bezoekers van Maritiemnederland.nl
Gegarandeerde, professionele online publicatie, in overleg met de redactie.
Een vaste positie op de homepage van Maritiemnederland.nl en een klein advertentieblok
gekoppeld aan relevante redactionele artikelen, gedurende 1 maand (voorbeeld 1 en 2)
Een complete, exclusieve landingspagina met uw content, bestaande uit een online artikel,
tekstlinks, logo en (eventueel) uw video (in overleg met de redactie). Zie voorbeeld 3.
Meer relevante bezoekers, (potentiele) klanten en opdrachtgevers naar uw website via de
online partner content op Maritiemnederland.nl
Op deze manier communiceren als partner van Maritiem Nederland, in plaats van als
adverteerder, is in veel gevallen effectiever.

Wat levert u aan?






500 woorden platte tekst.
Beeldmateriaal (logo/afbeeldingen)
Tekstlinks en doorlinks (inclusief dieplinks)
Eventueel video bestand (Youtube format)
Een keuze uit 2 redactionele tags waarmee u uw bedrijf, producten en/of diensten of
vacatures mee wilt associëren/koppelen. Keuze uit: Arbeidsmarkt, Baggeren, Binnenvaart,
Cruise, Europort, Grootste Schepen, Grote kanalen, Havens, Jachtbouw & Watersport, LNG,
Marine, Maritieme Cluster, Offshore, Offshore Wind, Scheepsbouw, Toeleveranciers, Visserij,
Zeevaart.

Wat doet Maritiem Nederland? (planning/procedure)




Redigeren van de tekst. Proef voor publicatie.
Opmaak homepage, klein advertentieblok/kleine snippet en landingspagina met partner
content, koppeling met relevante redactionele tags.
Rapportage van het aantal clicks en vertoningen van uw partner content op
Maritiemnederland.nl

Tarief Online Partner Content op Martiemnederland.nl: € 1500,- (1 maand), ex BTW.
Meer weten of reserveren? Neem contact op met René de Wit, Accountmanager Archer Media,
070-2629124, e-mail: rene@archermedia.nl, Www.Archermedia.nl.

Voorbeeld 1: Online Partner Content op homepage Maritiemnederland.nl. Rechterkolom.

Voorbeeld 2 Klein online advertentieblok/snippet gekoppeld met relevante redactioneel artikel.
Bluetech Engineering is gekoppeld met de redactionele tag “Carriere/Arbeidsmarkt”.

Voorbeeld 3 Online Partner Content, landingspagina op Maritiemnederland.nl

