
.nl

AANTAL  
PAGINAWEERGAVEN

Juli: 21.402
Aug: 19.873
Sep: 19.501
Okt: 21.887

FACEBOOK 
FANS

(pagina-likes): 
2046

TWITTER 
volgers: 599

MOGELIJKHEDEN M.B.T.  
ONLINE ADVERTENTIES (BANNERS)

De banners zijn zichtbaar op verschillende plekken  
op de Uitgeester-website gedurende een bepaalde  
tijdsperiode.  De banners linken naar de website  
van een adverteerder of indien gewenst naar  
bv. een Facebook-pagina.

Naam    Afmeting (pixels)  Tarief per maand

Klein vierkant (small rectangle) 180 x 150 e 20,-

Groot vierkant (medium rectangle) 300 x 250 e 45,-

Verticaal (wide skyscraper) 160 x 600 e 45,-

Topadvertentie (Leaderboard) 728 x   90 e 55,-

Floor Ad 600 x   60 e 50,-

Vanaf januari 2016 brengt De Uitgeester naast offline  
ook dagelijks online nieuws. Sinds de start zien we  
een mooie groei in bezoekersaantallen en paginaviews. 
Uitgeester.nl is gekoppeld aan Facebook en Twitter. 
Wanneer we een nieuw artikel publiceren, worden  
vrijwel direct tussen de 500 en 4000 mensen bereikt. 
We bieden onze adverteerders dan ook de mogelijkheid
online te adverteren met een banner op de website.

ER ZIJN 7 POSITIES IN 5 FORMATEN BESCHIKBAAR:

UITGEESTER.NL  
EN SOCIAL MEDIA  
FACTS (nov. 2017)

Bronnen: 
Google Analytics,  
Facebook, Twitter, 
Instagram, Youtube

AANTAL SESSIES  
(BEZOEKERS)

Juli: 15.396
Aug: 14.454
Sep: 13.528
Okt: 16.133



Floor Ad

Groot 
vierkant

Verticaal

Topadvertentie

Floor Ad

Groot 
vierkant

Klein 
vierkant

Topadvertentie

Floor Ad

Afmeting Tarief
(pixels) per mnd

180 x 150 e 20,-

300 x 250 e 45,-

160 x 600 e 45,-

728 x   90 e 55,-

600 x   60 e 50,-

Topadvertentie

Floor Ad

Klein 
vierkant

BIJZONDERHEDEN

Klein vierkant krijgt een dun  
(1 pixel) licht-grijs kader.

Floor Ad krijgt in de rechterbovenhoek een 
[x]-knopje om de banner te kunnen verbergen. 
Wanneer eenmaal verborgen, dan lijkt deze  
bij een volgend bezoek niet terug te komen.

Topadvertentie scrolt mee met de rest  
van de pagina.

Floor Ad blijft tijdens het scrollen aan de  
onderkant van de pagina ‘vastgeplakt’

Topadvertentie en  
Floor Ad scrollen bij mobiele devices niet 
mee. Ze blijven aan de boven- en onderkant 
van de pagina staan.

AANLEVEREN

Banners bij voorkeur kant-en-klaar als jpg, gif of 
png aanleveren. In overleg kan De Uitgeester het 
ontwerp van de banners verzorgen. 
Het maken van bewegende (of verspringende) 
banners is ook mogelijk tegen meerprijs. 

CONTACT
Heeft u vragen of andere wensen?  

Wij denken graag met u mee. 
Neem contact op met de Media adviseur  

van De Uitgeester, Esther Seur. 

    verkoop@uitgeester.nl

     072  5350177

www.uitgeester.nl
De Uitgeester is een uitgave van  

Uitkijkpost Media BV


