Adverteren op DenDolder.nl
Kom onder de aandacht van inwoners, ondernemers, werkenden, bezoekers en
recreanten van Den Dolder, Huis ter Heide, Bosch en Duin en omgeving via email
nieuwsbrieven, social media en de actuele website.

Dit zijn de mogelijkheden:

A| Gesponsord bericht (Advertorial):
Eigen artikel met mogelijkheden tot delen en eigen links naar website en social media
Vorm: Blog (500 woorden, max 5 beelden) inclusief links naar website, social media, verkoopkanaal
Je bericht wordt dan getoond op de homepage in eigen kleur mét afbeelding + promotie via
social media (Facebook, Twitter, Instagram)

Extra optie: Uitgelichte afbeelding in slider
Uw bericht extra onder de aandacht in de bewegende slider bovenaan de website (Deze optie altijd
in combinatie met een gesponsord bericht.)

B| Banner op DenDolder.nl met externe link
Op Den Dolder.nl zijn diverse plaatsen waar een banner mogelijk is,
Bijv. op de homepage, of onderaan een thema-pagina.

Bezoekers die op de banner klikken komen gelijk op uw eigen website.

SPECIALS
BLOGPOST
• Schrijven, redigeren, ontwerpen en maken van een blogpost (bericht op de website)
• Max 500 woorden
• Ook te gebruiken als persbericht, op eigen website, nieuwsbrief en andere media.
• Inclusief 1 eigen foto.

€ 99
FOTOGRAFIE
Fotograaf of stockfotografie selectie, passend bij blogposts.

€ 59

C| Word partner van DenDolder.nl
DenDolder.nl staat voor een positief geluid over ons mooie dorp en wil bedrijven,
organisaties, initiatieven en ondernemers een podium te geven om hun bijdrage aan het
dorp online te vertellen.
Dit kan alleen door de steun van partners die ons doel ondersteunen en geloven in deze
aanpak. We hebben deze keihard nodig om dit initiatief in stand te houden.
Partners steunen DenDolder.nl voor een bedrag van minimaal €1500 per jaar.
Daar doen we natuurlijk ook graag iets voor terug!

Inspraak
Als partner van DenDolder.nl word je uitgenodigd toe te treden tot de redactieraad, waarin
het beleid en de koers wordt bepaald. Dit is niet verplicht. Minimaal één keer per jaar
roepen wij de redactieraad bijeen.

Meedoen
Je doet mee, indien gewenst, met de redactievergadering. Dit kan ook een
communicatievertegenwoordiger zijn uit je organisatie. De redactie vergadert ca. 1 keer
per 2 maanden en communiceert tussentijds frequent via apps en mail.

Zichtbaarheid
Het partner mediapakket bestaat uit:
• 3 gesponsorde berichten per jaar (advertorials) inclusief eigen pagina met foto.
• deze blijven 6 maanden online
• onbeperkt items voor de DenDolder.nl agenda
Extra:

•

vermelding onder ‘Mede mogelijk gemaakt door:’ met logo op de fanpagina met
een link naar een eigen website. https://dendolder.nl/over-ons/

Informatie & Contact
* alle prijzen excl. btw
Voor meer informatie, kunt u contact opnemen met Martine Oudshoorn- Scholte.
Mail naar promo@dendolder.nl of bel 06 41 52 60 39

