Online snippet/advertentieblok op Maritiemnederland.nl
Maritiemnederland.nl biedt speciale online targeting mogelijkheden op de website. Het is
mogelijk om een vast online advertentieblok (snippet) te koppelen aan redactionele artikelen
over bijvoorbeeld offshore, offshore wind en/of scheepsbouw, voor een kwartaal of half jaar of
jaar met doorlink naar de bedrijfswebsite van uw bedrijf.
Een overzicht van mogelijke redactionele tags staan onderaan deze mail. Hieruit kan een keuze
worden gemaakt van maximaal 2 tags per advertentieblok.
De inhoud van het advertentieblok bestaat uit een foto/afbeelding/logo in combinatie met een of
meerdere tekstlinks. Zie het voorbeeld van Damen en PON Cat snippets op de volgende pagina.
(Tekst)Links mogelijk naar home corporate website, actuele vacatures, projecten, producten
en/of diensten op de bedrijfswebsite. Deze tekstlinks en tags zijn ook per kwartaal aanpasbaar
om in te spelen op de actuele bedrijfssituatie.
Website:
Unieke bezoekers:
Page views website:
Formaat/Uiting:
Tarief:
Materiaal:

Maritiem Nederland
9.000 per maand op website
40.000 per maand
Online advertentieblok
€ 5500,- voor 1 jaar, ex BTW
€ 3000,- voor 6 maanden, ex BTW
€ 1500,- voor 3 maanden, ex BTW
Logo/afbeelding + 50 woorden tekst + doorlinks/URL’s
Opmaak door en inhoud in overleg met redactie MaritiemNederland.nl

Voordelen:




Associatie van relevant maritiem redactioneel onderwerp met uw bedrijf, produkten en/of
diensten en actuele vacatures
Maritiem latente werkzoekenden komen met uw bedrijf in contact
Online branding van uw bedrijf onder 7.500 unieke bezoekers op maritiemnederland.nl

Beschikbare redactionele “tags”: (kies 2 voor uw bedrijf relevante tags)
Europort
Scheepsbouw
Offshore
Grootste schepen
Havens
Zeevaart
Baggeren
Binnenvaart
Arbeidsmarkt
Marine
Grote kanalen

LNG
Offshore wind
Maritieme cluster
Havenbedrijf Rotterdam
Havenbedrijf Amsterdam
Maersk
Jachtbouw & watersport
Toeleveranciers
Cruise
Visserij
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Voorbeeld vast online advertentieblok/snippet van DAMEN Shipyards en PON Cat op Maritiem
Nederland.nl. Inhoud en opmaak in overleg met de redactie van MaritiemNederland.nl

Voorbeelden online advertentieblok DAMEN met redactionele tags “binnenvaart” en “Europort”
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