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INTRODUCTIE

Adverteren
De Nationale Bull Terriër Dag heeft een 
breed scala aan communicatie-middelen 
om bull terriër liefhebbers, bedrijven en 
bezoekers van de Nationale Bull Terriër Dag 
te bereiken. Voor u als adverteerder zijn de 
advertentiemogelijkheden hierdoor divers. 
De verschillende middelen die ingezet  
kunnen worden, zetten we op een rij.

Advies
In deze mediabrochure presenteren we alle 
(online) advertentiemogelijkheden van de  
Nationale Bull Terriër Dag. Laat u inspireren 
en neem gerust contact op voor vragen. Wij 
denken graag met u mee over het inzetten 
van de juiste middelen.

Informatie en aanleveren materiaal:
info@nationalebullterrierdag.com 

alles voor Bull Terriërs
De Nationale Bull Terriër Dag is hét evenement waar je samen met je Bull Terriër deel kunt 
nemen aan leuke workshops, speelmaatjes voor je hond en bull terriër liefhebbers kunt ont- 
moeten, heerlijk kunt shoppen voor je hond, spectaculaire shows kunt bekijken, je hond op de 
foto kunt laten zetten, een tatoeage kunt plaatsen van jouw geliefde hond, en nog veel meer.
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Digitaal magazine
5 voordelen van adverteren in 
een online magazine
Een online magazine biedt voordelen aan 
adverteerders die niet geboden kunnen 
worden door papieren tijdschriften.

Een verse doelgroep bereiken
Door te adverteren in een online magazine 
kunt u een doelgroep bereiken die normaal 
gesproken voor u onbereikbaar is. Een digi- 
taal magazine reist ver en bereikt op die 
manier de meest uiteenlopende doelgroepen, 
waaronder ook de doelgroep die u (nog) niet 
hebt weten te bereiken. 

Online magazine is deelbaar
Een digitaal magazine is optimaal deelbaar.  
Is een papieren tijdschrift dat niet? Jawel, 
maar tot op zekere hoogte. Een fysiek tijd- 
schrift is beperkt deelbaar waar een online 
magazine onbeperkt deelbaar is. Het internet 
kent geen grenzen, zoals u waarschijnlijk wel 
weet, en daar kunt u als ondernemer gebruik 
van maken door te adverteren in een online  
magazine. 

interactiviteit inbouwen
Interactie met uw klanten is heel belangrijk. 
In deze tijd moet u een dialoog aanknopen 
met iedereen van wie u de interesse hebt of 
wilt hebben. Daar heeft u interactie voor 
nodig. Het mooie van adverteren in een on-
line magazine is wel dat u interactiviteit kunt 
inbouwen. U kunt hierbij denken aan 
contact- en bestelformulieren, of een QR 
code of interactieve link naar uw website. 

Een online magazine blijft voor je 
werken
Een digitaal tijdschrift verdwijnt niet in de 
prullenbak of bij het oud papier. Het wordt 
niet weggegooid, maar blijft online bereik-
baar (en dus ook deelbaar). U kunt nú uw 
voordeel doen met adverteren in een online 
magazine, maar over een maand haalt u hier 
nog steeds uw voordeel uit. Over een half 
jaar, over een jaar… Een online magazine  
blijft voor u werken, terwijl het u slechts een-
malige investering kost. Voordelig en effectief 
adverteren dus!

De resultaten zijn meetbaar
Een online magazine wordt vanzelfsprekend 
op internet geplaatst en alles wat op internet 
staat is meetbaar. Het aantal views is meet-
baar, het aantal deelacties, het aantal reacties. 
Alles is meetbaar. U hoeft u dus niet af te 
vragen of uw advertentie wel gezien wordt en 
of het de investering wel waard is geweest. 
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ADVERTENTIES E-MAGAZINE

FORMATEN & TARIEVEN
1. SPREAD
    296 mm x 210 mm 

2. HELE PAGINA
    148 mm x 210 mm 

3. HALVE PAGINA 
    LIGGEND
    105 mm x 148 mm 

4. HALVE PAGINA  
    STAAND
    74 mm x 210 mm 

5. KWART PAGINA
    74 mm x 105 mm

€ 30,=

€ 25,=

€ 15,=

€ 15,=

€ 10,=

RESERVEREN
VOOR

Datum  
1 januari

AANLEVEREN
MATERIAAL*

Datum  
16 januari

UITGAVE DATA
MAGAZINE

Datum  
1 februari

aanleverspecificaties
•	 Aanleveren als .jpg of .pdf
•	 Resolutie van 300 dpi
•	 CMYK-kleurenindeling

•	 Bestanden dienen te 
worden aangeleverd  
in de juiste formaten
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ADVERTENTIES ONLINE

FORMATEN BANNERS & TARIEVEN

Zeer opvallende en niet te missen positie op 
de homepage van onze website. Groot zicht-
baar op zowel desktop, mobiel als tablet.

Adverterenkan zowel op deAlgemene websiteals op de Web 
Shop.

Algemeen
•	 Website in Nederlands, Engels, Frans, 

Duits, Italiaans, Spaans en Pools
•	 Een uitgebreide overzicht van het Bull 

Terriër programma en overige activiteiten 
voor bezoeker en hond

•	 Een uitgebreide overzicht van de aan-
wezige standhouders (optioneel een eigen 
doorlink pagina met meer informatie over 
hun bedrijf)

•	 Nieuwsberichten
•	 Praktische informatie voor bezoekers over 

overnachtingsmogelijkheden in de buurt, 
voorzieningen etc.

•	 De NBTD webshop

Genoemde prijzen zijn incl. full colour en excl. 21% btw en 
gelden voor 12 maanden plaatsing. Voor de opmaak van uw 
advertentie worden geen extra kosten in rekening gebracht.

LEADERBOEARD
1920 x 600 pixels € 150,=

SIDE BANNER HOMEPAGE
362 x 206 pixels € 50,=
362 x 103 pixels € 40,=

Strategische en goed zichtbare positie rechts 
op de website. Prima zichtbaar op vervolg-
pagina’s van onze website.

SIDE BANNER
362 x 206 pixels € 35,=
362 x 103 pixels € 30,=
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ADVERTENTIES nieuwsbrief

Algemeen
•	 Nieuws over de Nationale Bull Terriër 

Dag, standhouders, het programma, tips 
en meer nieuws voor Bull Terriërs

•	 Verzending 6x per jaar
•	 Winacties voor de lezers
•	 Vergroot uw naamsbekendheid

FORMATEN BANNERS & TARIEVEN

Maximaal vijf deelnemers per nieuwsbrief

VERTICAL BANNER
725 x 200 pixels € 10,=

BANNER + TEKST
400 x 230 pixels € 15,=
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standhouder pagina

Extra aandacht voor uw bedrijf

Alle aangemelde standhouders worden met naam vermeld op onze website. Daarnaast wordt 
de mogelijkheid geboden om achter de naamsvermelding een eigen (bedrijfs)pagina te  
krijgen. Deze pagina geeft de bezoeker (van website en evenement) inzicht in wat de  
standhouder aanbiedt. De pagina zal tot het volgende evenement online blijven staan.

Inclusief:

•	 Bedrijfsnaam
•	 Logo van het bedrijf
•	 Adres- en contactgegevens
•	 Link naar eigen website en/of social media
•	 Paginatekst over bedrijf en/of producten
•	 Eventueel (maximaal 3) (liggende) afbeeldingen en/of video’s (Youtube/Vimeo)
•	 Eventuele aanbieding die geldig is tijdens de Nationale Bull Terriër Dag

Uw eigen (bedrijfs)pagina op de NBTD website voor maar € 35,-



Alle opbrengsten 
worden geïnvesteerd 
in het evenement van 

De Nationale Bull 
Terriër Dag

Alle informatie en prijzen in deze brochure zijn onder voorbehoud van fouten en wijzigingen.

www.nationalebullterrierdag.com
info@nationalebullterrierdag.com


