EXTRA OMZET MET HOTSPOTS webads
Meer en meer mensen zijn steeds vaker online. Ruim 95% van alle Nederlanders heeft
toegang tot internet, meer dan de helft beschikt over een snelle breedbandverbinding.
Online adverteren is dan ook een belangrijk onderdeel geworden van de marketingmix.

Extra bereik tegen geringe kosten
Via de HotSpots website, met maandelijks meer dan 6.000 unieke bezoekers, is de
doelgroep eenvoudig te vinden. Respons, effectiviteit en resultaten via de website zijn
direct te meten en bij te sturen. Een HotSpots WebAd is een uitgekiende mogelijkheid
voor het vergroten van naamsbekendheid, het vinden van nieuwe klanten en de introductie van een nieuw product of nieuwe dienst. Links, banners, video’s, downloads…
de (creatieve) mogelijkheden van HotSpots internet zijn eindeloos…
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…en grenzeloos. Qcreators adviseert adverteerders niet alleen bij een advertentiecampagne in de regio. Ook digitaal weten wij de weg. We volgen de ontwikkelingen op
de voet en delen onze kennis graag.

voordelen van online adverteren
•
•
•
•
•
•

Niet alleen een hoog maar ook een kwalitatief bereik
Bezoekers uit alle leeftijdscategorieën en opleidingsniveaus
Ruimte voor innovatieve en aparte producten of diensten
Maatwerkconcepten en bereiksoplossingen
Extra omzet en bezoekers genereren naar uw website
Groot bereik tegen geringe kosten

Qcreators: een hoge servicegraad
Wij bieden creatieve reclame-oplossingen, zijn bereikbaar, hanteren korte aanlevertijden en beantwoorden al uw communicatievragen. Voor alle vragen en opmerkingen
neem snel contact met ons op via 0341 - 36 14 90 of stuur een e-mail naar:
info@qcreators.nl.
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Full BANNER
Advertentie als leaderboard, maar niet bovenaan.

AANLEVERING HOTSPOTS WEBADS
Buttons, banners, en skyscrapers zijn de namen van advertentieformaten
op een internetsite. Net zoals bij advertenties zijn de plaatsingskosten afhankelijk van de grootte en het aantal bezoekers van de site.
Voor plaatsingen op een specifieke pagina geldt een toeslag van 25%.
Animerende of statische banners altijd aanleveren als Gif of Flash®
bestand in RGB (72 dpi - maximaal 200 kb). Stuur altijd een back-up Gif
plus voorbeeld JPG bestand mee v.z.v. de URL van de landingpage.
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meer informatie? Bel +31 (0)341 36 14 90

WEBAD Tarieven 2011
Soort banner	Formaat (bxh)

1 mnd.

3 mnd.

6 mnd.

12 mnd.

Leaderboard

670 x 90 pixels

€ 156,-

€ 146,-

€ 136,-

€ 126,-

Fullbanner

609 x 90 pixels

€ 120,-

€ 110,-

€ 100,-

€ 90,-

Skyscraper

160 x 335 pixels

€

96,-

€

86,-

€ 76,-

€ 66,-

XL Button

205 x 162 pixels

€

72,-

€

62,-

€ 52,-

€ 42,-

Large Button

160 x 240 pixels

€

72,-

€

62,-

€ 52,-

€ 42,-

Medium Button

205 x 80 pixels

€

36,-

€

31,-

€ 26,-

€ 19,-

Button

160 x 120 pixels

€

36,-

€

31,-

€ 26,-

€ 19,-

€

Alle tarieven zijn exclusief 19% omzetbelasting (BTW) en gebaseerd op kant-en-klaar digitaal materiaal (Gif/Flash). Alle tarieven zijn gebaseerd op prijs per maand en run on site (ROS)
plaatsing, dit houdt in dat de advertentie op wisselende pagina’s wordt vertoond. De productiekosten van een non-moving button (ongeacht het formaat) bedraagt €75,-. Staffeltarieven
gelden alleen indien aaneengesloten geplaatst. Alle orders worden afgesloten en uitgevoerd volgens de Regelen voor het Advertentiewezen, overeenkomstig onze leveringsvoorwaarden
welke u kunt terug vinden op onze website of die op verzoek aan u worden toegezonden.
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