Adverteren op
Dorpspleinzwaag.nl
Tarieven
ALGEMENE INFORMATIE

Zwaag is een dynamisch dorp met ruim 3128 inwoners in West-Friesland (NH). Het dorp kent een bruisend verenigingsleven en onder de
rook van Hoorn behoudt het toch al jaren zijn eigen identiteit. Dorpspleinzwaag.nl is bedoeld om Zwaag te presenteren.
Daarnaast is de website uiteraard voor de inwoners en het verenigingsleven die er gebruik van kunnen maken.
U vindt hier veel informatie, zoals actualiteiten, een activiteitenagenda, informatie over verenigingen, een stukje
historie, een maandelijkse column, een spel “Ben jij de ultieme Zwager?” en elke maand schuift er een nieuwe
stamgast aan. Kortom: een actuele, leuke en interessante site waarop u als bedrijf niet kunt ontbreken.
Adverteren op Dorpspleinzwaag.nl
Er zijn twee mogelijkheden: met een banner op de site en/of een vermelding in de rubriek Bedrijven.
Onder deze rubriek staat een overzicht van adverterende bedrijven, met een link naar de website van het betreffende bedrijf.

MOGELIJKHEDEN
Bedrijfsvermelding rubriek Bedrijven
€ 25,- per jaar
- logo
- adresgegevens
- link naar uw domeinnaam en e-mail
- een korte omschrijving van uw bedrijf (± 120 woorden)
- de mogelijkheid om ongeveer 4 keer per jaar een persbericht aan te leveren, welke dan geplaatst wordt onder NIEUWS.
De gegevens zijn op ieder moment naar wens aan te passen.
Banners (inclusief bedrijfsvermelding in de rubriek Bedrijven)
Een banner is een advertentie die altijd gezien wordt, zo is uit onderzoek gebleken. Het is daardoor een zeer doelgerichte vorm van adverteren om uw onderneming te promoten. De banner linkt door naar uw eigen website.
De volgende posities zijn beschikbaar:
Banner top

189 x 125 pixels
(één van de drie frames)

€ 175,- per jaar

Banner links

189 x 99 pixels

€ 125,- per jaar

Banner rechts 1

189 x 99 pixels
€ 125,- per jaar
(direct onder de banner van Dorpspolis)

Banner rechts 2

189 x 99 pixels
(onderste banner rechts)

€ 125,- per jaar

U kunt uw banner zelf aanleveren (als Flash .swf bestand) of door ons kosteloos laten maken.
De banner kan op elk gewenst moment worden aangepast.

Alle prijzen zijn exclusief 21% BTW.

