Advertentietariefkaart voor IkBenHoogbegaafd.nl
Over de website
IkBenHoogbegaafd.nl is in 2008 opgericht en bestaat inmiddels 10 jaar. De website telt meer dan
1.500 pagina's met uniek geschreven content, video-interviews met hoogbegaafden, onderzoeken
en de beantwoording van vragen.
De website is gericht op het helpen en verbinden van hoogbegaafde mensen. Maandelijks
bezoeken tussen de 3.500 en 5.000 hoogbegaafde mensen en mensen die betrokken zijn bij
hoogbegaafdheid de website. Dat maakt van IkBenHoogbegaafd.nl één van de grootste websites
van Nederland op het gebied van hoogbegaafdheid.
Omdat we 10 jaar bestaan hebben we besloten om ondernemers die betrokken zijn bij
hoogbegaafdheid de kans te geven om hun diensten op de website te promoten. In deze
tariefkaart vindt u meer informatie over de statistieken, advertentiemogelijkheden en tarieven.
Statistieken algemeen
Opgericht in: 2008 / bestaat 10 jaar
Pagina's: 1.500+
Grootste bron bezoekers: Google.nl
Top 10 notering in Google.nl op: “Hoogbegaafd” en “Hoogbegaafdheid”

Juli 2017 tot en met juli 2018 (bron Google Analytics)

Juli 2018 (bron Google Analytics)

Advertentiemogelijkheden en tarieven
Omschrijving

formaat

Prijs eenmalig
(per maand)

Prijs per 6
maanden

Headeradvertentie Afbeelding/logo
Maximaal 1 plek
op alle pagina's
van 150x150 pixels beschikbaar.
naast het logo.
+ een titel van
maximaal 50
tekens + een tekst
van maximaal 400
tekens.

EUR 250,- ex btw

EUR 1,250,- ex btw EUR 2.000,- ex btw

Een link naar
keuze in een
bestaande
contentpagina
naar keuze achter
een woord naar
keuze.

Link/url

Maximaal 10
plekken
beschikbaar.

EUR 50,- ex btw

EUR 200,- ex btw

EUR 350,- ex btw

Een zelf
aangeleverde
contentpagina,
met daarin een
link naar keuze
achter een woord
naar keuze.

Titel van maximaal Maximaal 10
50 tekens, een
plekken
tekst van
beschikbaar.
maximaal 5000
tekens en een
url/link.

EUR 75,- ex btw

EUR 375,- ex btw

EUR 600,- ex btw

Banner onder
kopje
“Advertenties”
onder
“geavanceerd
zoeken” op alle
pagina's.

300 x 50 pixels
banner.

Maximaal 5
plekken
beschikbaar.

EUR 100,- ex btw

EUR 500,- ex btw

EUR 800,- ex btw

Maximaal 20
plekken
beschikbaar.

EUR 25,- ex btw

EUR 125,- ex btw

EUR 200,- ex btw

Tekstlink op alle
Link/url met
pagina's onder het maximaal 20
kopje “Links”.
tekens in de
tekstlink.

Exclusiviteit

Prijs per jaar

Contact
Mocht u interesse hebben om te adverteren op IkBenHoogbegaafd.nl dan horen wij het
graag. Wij zijn te bereiken via w.wind@ikbenhoogbegaafd.nl.
Met vriendelijke groet,
Willem Wind
http://www.ikbenhoogbegaafd.nl

