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1. Online adverteren? - profiteer van scherpe prijzen 

2. Waarom adverteren op Marketingmed? 

Adverteren kost u altijd geld, de vraag is vooral: wat levert het op? Is dat meetbaar wanneer u
in een krant of tijdschrift adverteert? Niet echt. U kunt uiteraard vragen waar uw nieuwe 
klanten u gevonden hebben, maar het wordt niet altijd duidelijk wat adverteren u oplevert. 
Hoe anders is dat voor online adverteren. Online is alles meetbaar en traceerbaar. U weet 
dus altijd of uw online advertentie iets oplevert. U kunt dit nu zelf ervaren door de scherpe 
prijzen van online adverteren op Marketingmed.nl

Online marketing en social media speelt 
zich online af. De doelgroep met interesse 
in deze onderwerpen is dus ook voor een 
groot deel online te vinden. Uit onderzoek 
is gebleken dat een Nederlander (18+) 
gemiddeld 9 uur per week op het internet 
te vinden is. Wij weten uit ervaring dat (on-
line)- professionals, marketeers, SEO’ers 
en geïnteresseerden bijna letterlijk 24/7 op 
het web te vinden zijn. 

Organiseert u een socialemedia-event? 
Geeft u een salestraining? Of, wilt u een 
succesvolle copywritingworkshop geven? 
Door een advertentie op Marketingmed.nl 
staat u direct in de spotlights van uw doel-
groep. Door het grote bereik van Market-
ingmed.nl en de juiste lezersgroep bereikt 
u diegene die u zoekt, en de prijs is nu nog 
uiterst betaalbaar!

Marketingmed.nl beschikt maandelijks 
over ruim 18.500 bezoekers en 25.000 
pageviews.

Bezoekers	per	land

Nederland	:	87	%

België	:	7	%

Overig	:	6	%

Nederland België Overig
meta-chart.com
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U weet: meten is weten. Online adverteren biedt u de kans om te zien wat de advertentie u
daadwerkelijk oplevert:

• CTR (Click Through Rate): hoe vaak wordt uw advertentie aangeklikt
• Views: hoe vaak wordt uw advertentie gezien
• Resultaat: mits u de bezoekers volgt, ziet u of ze daadwerkelijk actie ondernemen op uw
site.

Online adverteren kan zeer gericht. Zo bereikt u makkelijk uw beoogde doelgroep geeft u 
geen geld uit aan een te grote en dus weinig renderende doelgroep. Ook stelt Online adverte-
ren u in staat om tussentijds wijzigingen aan te brengen, bijvoorbeeld om te testen of een 
andere tekst beter werkt (A/B-test).

Onze	bezoekers	komen	vanuit:

Direct	:	10.6	%

Google	:	63	%

Social	media	:	21.6	%

Referrals	:	4	%

Nieuwsbrief	:	1	%

Direct Google Social media Referrals Nieuwsbrief
meta-chart.com
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3. Sponsored content
Heeft u een uniek product of een interessante dienst? En kunt u wel wat extra publiciteit 
gebruiken? Dan willen wij daar uitgebreid aandacht aan besteden. 

Dit doen we in de vorm van een of meerdere artikelen, welke we uiteraard samen met u 
invullen en vormgeven. Dit artikel wordt gedeeld en tevens meerdere malen verspreid vanuit 
onze social media kanalen (Twitter: 3.400 volgers, LinkedIn en Facebook) en onder de aan-
dacht gebracht binnen de nieuwsbrief. Hierdoor heb je direct een potentieel bereik van tien-
duizenden bezoekers per maand, allemaal binnen de marketing- en communicatiedoelgroep. 

Pakket 1

1x sponsored content

250 euro

Pakket 2

2x sponsored content
+

1 maand adverteren 
voor 30,-

400 euro

Pakket 3

3x sponsored content
+

1 maand gratis 
adverteren

570 euro



Adverteren op 
Marketingmed.nl 

Pakket 1

1 maand 
adverteren

50 euro

Pakket 2

2 maanden 
adverteren

90 euro

Pakket 3

3 maanden 
adverteren

130 euro

4. Advertentie sidebar/footer

In de sidebar en footer staat uw advertentie gegarandeerd goed. Door ons automatische 
rouleringssysteem wordt uw advertentie gegarandeerd 50% van de weergaves getoond. Dit 
houdt in dat binnen vijftig dagen tijd, uw advertentie gemiddeld ruim 200.000 keer wordt 
weergegeven. 

Om niet spammerig over te komen rouleren wij ook nog van posities (2 posities sidebar, 1 
positie footer). De afmetingen van de advertenties bedragen 500 Px bij 300 Px.
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5. E-mail adverteren

Marketingmed.nl bereikt wekelijks meer dan 1200 trouwe bezoekers van Marketingmed. Ook 
u kunt hier gebruik van maken. Vanuit ons uitgebreide adressenbestand (ruim 1.100) kunnen 
wij ook via onze nieuwsbrief, onze lezers op de hoogte brengen van uw product of dienst.  

6. Adverteren via onze social media kanalen

Wilt u het bereik nog verder vergroten? Dan is het ook mogelijk om speciale aandacht te ge-
nereren via onze social media kanalen. Met onze hechte groep volgers bent u gegarandeerd 
van retweets en reacties. Marketingmed.nl maakt uiteraard veelvuldig gebruik van haar social 
media kanalen en beschikt dan ook over een behoorlijke groep fans en volgers. 

www.marketingmed.nl info@marketingmed.nl +31641431340


