Tarieven Texel-Plaza Web en App
Karakteristieken

Dagelijks (24 uur per dag), op diverse momenten per dag, gedurende het gehele jaar, verschijnende
digitale informatie krant. Inhoud: o.m. actuele nieuws-, weer-, getij-, agenda-, dorpeninfo en alle
bedrijven op Texel;
* Doelgroep
* Verschijningsfrequentie
* Contractduur
* Aantal downloads app
* Aantal bezoekers app
* Aantal bezoekers web

: Texelaars en vaste bezoekers van Texel
: ieder opgevraagd moment
: 12 maanden
: 21.917 per 01-01-2017
: ca 2100 per dag
: ca 5000 per dag

TARIEVEN COMMERCIALS/ MULTIMEDIA per 1 januari 2018

per dag, 24 uur, in euro’s (excl. 21% BTW)
Advertentie
Advertentie los
Doorplaatsing vanuit TDW
dag
€ 35,€ 25,week
€ 140,€ 100,maand
€ 400,€ 300,jaar
€ 3000,€ 2500,Advertorial (maximaal
€ 375,- per dag
€ 295,- Doorplaatsing vanuit TDW
300 woorden)

meerdagenadvertenties

Indien u uw advertentie 3 dagen aaneengesloten plaatst, betaalt u er slechts 2.
Indien u uw advertentie 7 dagen aaneengesloten plaatst, betaalt u er slechts 4.
Deze acties zijn bijvoorbeeld interessant als u een actieweek heeft, tijdens de opruiming,
maar ook bij een opening , nieuwe collectie, personeelsadvertenties,etc.

Bedrijfsetalages
Bedrijfsetalage

per maand

€ 40,-

Overige producten Texel-Plaza:
Videopresentatie van max. 90 sec.**
Button (160 x 100)*
Button (160 x 200)*
Button (160 x 600)*
Button (260 x 60)
Banner (468 x 60)

eenmalig
per maand
per maand
per maand
per maand
per maand

€ 400,€ 134,€ 241,€ 484,€ 134,€ 148,-

* buttontarieven voor één van de volgende rubrieken: homepage, nieuwsoverzicht,
nieuwsartikelen en agenda. Adverteren bij andere gecombineerde rubrieken, voor hetzelfde
tarief, is ook mogelijk.
**alleen mogelijk bij afname van een bedrijfsetalage.
Het is mogelijk om een etalage voor uw bedrijf aan te maken op Texel-Plaza. Dit kunt u zelf heel
gemakkelijk doen via de site. U registreert uw bedrijf en ontvangt een Inlogcode met wachtwoord
waarmee u zelf via Texel–plaza een etalage aanmaakt. Indien u eenmaal een etalage heeft aangemaakt
kunt u deze uitbreiden met een actie/last-minute, een vacature of agendapunten..

