BekendeBuren

Partners BekendeBuren
OVER BEKENDEBUREN

Bekendeburen.nl is de eerste website in nederland die je informeert over
de huizen van sterren. Wanneer een bekende Nederlander een huis
koopt of zijn huis in de verkoop zet, Bekendeburen.nl laat het als eerste
weten. Al sinds 2012 is de site absolute marktleider op dit gebied en staat
meerdere keren per week in de belangstelling van zowel televisie, radio en
grote websites. Niets blij� meer geheim. Je kunt zien hoe de bekende
Nederlanders zijn huis hee� ingericht, maar Bekendeburen.nl bericht ook
als er beslag op een huis van een bn-er is gelegd. Inmiddels weten
duizenden mensen per dag de site te vinden en smullen van de beelden!

LEZERSPROFIEL

60% van de lezers valt in lee�ijdscategorie tussen de 18-34 jaar. En de
lee�ijd tot 49 jaar... De website wordt door net iets mannen bezocht
dan vrouwen

BEREIK

Maandelijks wordt Bekendeburen.nl bezocht door 210.000 unieke
bezoekers. Die gemiddeld 4,98 pagina’s bezoeken.
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Bekendeburen.nl
Uitgever: Rob Vuurens
Unieke bezoekers per maand : 210.000
Op BekendeBuren.nl zijn diverse adverten�emogelijkheden. Naast banners behoren ook
advertorials en mediacampagnes tot de mogelijkheden.
Banners
(minimale plaatsingsduur 2 weken)

Advertorial
Twee weken op homepage, circa 350-600 woorden met divers beeldmateriaal.
Prijs € 500,Slideradverten�e op contentpagina’s
Op de contentpagina’s huizen en auto’s is het mogelijk om in de slider van een van de
huizen of auto’s te adverteren met een slide. Deze slide blij� in deze slider staan. Formaat
702 x 405 pixels

Full banner
Tarief

468 x 90 pixels (max groo�e 45 kb)
€ 450,-

Huizenpagina
Advertorial of banner per slide

€ 450,-

Medium rectangle
Tarief:

300 x 250 pixels (max. groo�e 45 KB)
€ 590,- per maand

Advertorial / Banner op autopagina’s
Vermelding per auto

€ 250,-

Half page
Tarief

300 x 600 pixels ( max. groo�e 80 kb)
€ 1250,- per maand

Aanleveren
Banners aanleveren in 72dpi als jpg, gif, png (ﬂash uitsluitend na voorafgaand overleg).
Aanleveren in de juiste bestandsgroo�e met de link waarnaar de banner of bu�on moet
verwijzen. Bij een groot aanbod aan banners hanteren wij een carrouselsysteem.
Accepta�e van opdrachten en plaatsing van banners is naar het oordeel van de beheerder.
Prijzen zijn exclusief BTW.

Wide Skyscraper
Tarief:

160 x 600 pixels (max groo�e 80 kb)
€ 850,-

Leaderboard
Tarief

728 x 90 pixels (max. groo�e 50 kb)
€ 1025

Billboard
Tarief

970 x 250 pixels (max. groo�e 100 kb)
€ 1650,-

Alle banners verschijnen in carrousel. Plaatsing op basis van cpm ook mogelijk.
Overige adverten�emogelijkheden
E-mailnieuwsbrief
De BekendeBuren e-mailnieuwsbrief wordt 2 keer per maand verstuurd naar ???
abonnees. Aanleveren: de �tel 8 woorden, de tekst maximaal 60 woorden. Een a�eelding
(jpeg). Prijs € 175,-

Alle online adverten�es dienen tenminste één week voor afgesproken plaatsingsdatum
aangeleverd te zijn via robvuurens@ziggo.nl (o.v.v. �tel website en plaatsingsperiode) als
aparte bijlage in de mail, bij voorkeur als zip-bestand.
Contact
Rob Vuurens
06 27 17 90 79
robvuurens@ziggo.nl
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Bekende Buren PARTNERSHIPS
WORD PARTNER

BekendeBuren is niet alleen een prach�ge website, natuurlijk kunt u zoals hier
boven staat banners e.d. plaatsen, maar u kunt ook een uitgebreider pakket
afnemen. Waardoor u weet dat u maximaal van onze doelgroep kan proﬁteren
voor een aantrekkelijk tarief.

PARTNER-PAKKETTEN

Pakket I

Leaderboard 2 maanden
Slideradverten�e op de homepage voor 4 weken
Slideradverten�e op de huizen- of autopagina
Advertorial Homepage
2x Vermelding in e-mailnieuwsbrief
2x socialmediapost

Pakket II

Large rectangle 2 maanden
Slideradverten�e op de huizen of autopagina
1x Vermelding in e-mailnieuwsbrief
1x socialmedia post

Mediawaarde € 2625,- Aanbieding € 1968,75

Mediawaarde € 4500,- voor € 3150,-

CONTACT
Rob Vuurens
06 27 17 90 79
robvuurens@ziggo.nl
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