Tarieven 2018

Over Geluidnieuws

Vacatures

Geluidnieuws is een online magazine over geluid en wordt gelezen door
vrijwel alle geluidprofessionals in Nederland en Vlaanderen. Geluidnieuws
wordt per maand bezocht door meer dan 1.500 unieke bezoekers. Het
grootste deel hiervan is abonnee van Geluidnieuws. Zij ontvangen aan het
begin van de maand een digitale nieuwsbrief met links naar de nieuwe
artikelen en enkele advertenties.

Breng uw openstaande vacatures onder de aandacht bij meer dan 2200
akoestici! U krijgt een volledige pagina om vrij in te delen met een link
naar uw eigen website. De vacatures worden ook opgenomen in de
maandelijkse nieuwsbrief die op eerste van elke maand verstuurd wordt.

Tarieven per maand exclusief btw
Advertentiemogelijkheden

Advertenties
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Advertentie Home 340 x 500
1

U kunt uw bedrijf, product of dienst op verschillende manieren onder de
aandacht brengen op Geluidnieuws. U kunt een advertentie plaatsen op
de homepagina. Deze is niet alleen prominent in beeld bij alle bezoekers,
maar wordt ook nog met de maandelijkse nieuwsbrief naar circa 2.200
abonnees gestuurd.
U kunt er ook voor kiezen uw advertentie bij een specifiek nieuwsbericht
te laten plaatsen, of op meerdere pagina’s binnen de website.

Advertorials
Geluidnieuws biedt de mogelijkheid een advertorial te plaatsen. Deze
verschijnt net zoals een artikel in de maandelijkse e-mail. In de advertorial
kunt u alles kwijt wat u wilt vertellen over uw product of dienst, inclusief
foto’s. De lay-out is vrij. De advertorial blijft daarna beschikbaar in het
archief van Geluidnieuws en blijft vindbaar via zoekmachines. Een
advertorial kan maximaal twaalf maanden actief geplaatst worden.

Geluidnieuws.nl wordt gerund door dBvision, i.s.m. Het GeluidBuro.

Advertentie Home 200 x 100
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Advertentie bij nieuws 340 x 500
2

Advertentie bij nieuws 200 x 100
Advertorial volledige pagina
Vacatures volledige pagina
Vacaturebanner
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advertentie op de homepagina en wordt meegestuurd met de nieuwsbrief
advertenties staat op meerdere pagina’s bij nieuwsitems
3
tarieven bij gelijkblijvende tekst en opmaak. Vacature staat max 2 maanden op de site.
2

Aanleveren
Bezoekers houden van mooi opgemaakte advertenties. Als u er zelf niet
uitkomt, kunnen wij de advertenties voor u opmaken, op basis van door u
aangeleverd materiaal. Advertenties kunt u aanleveren in PSD, INDD, JPEG
of PNG op 72 dpi. Advertorials en vacatures aanleveren in Word of pdf.
Wijzigingen worden doorberekend. Mail naar: adverteer@geluidnieuws.nl

Kijk op www.geluidnieuws.nl voor meer informatie.
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