Over Paardvisie
Bereik website:
Paardvisie heeft 40.000-55.000 clicks per maand en zo'n 37.000-47.500 unieke
bezoekers.
Op Facebook heeft Paardvisie 10.500 volgers.
De nieuwsbrief komt eens per veertien dagen uit. Het aantal abonnees op de
nieuwsbrief is 1500. Het openingspercentage is 50 procent of hoger.
Als een Paardvisie-artikel in de social media wordt opgepakt, kan het aantal
daadwerkelijke lezers oplopen tot meer dan 15.000.
Doelgroep website:
De lezers van Paardvisie zijn 17-55 jaar oud, het gros is vrouw maar Paardvisie
heeft voor een paardenwebsite relatief veel mannen onder de lezers. De meeste
lezers van Paardvisie hebben een eigen paard. 80 procent leest op de telefoon of
het tablet.
Content website:
Paardvisie schrijft over inhoudelijke artikelen over paarden over de onderwerpen
wetenschap, welzijn, training en buitenleven.
Paardvisie Magazine:
Paardvisie Magazine is een online magazine dat gratis is voor de lezer. Het bevat
leuke, inhoudelijke artikelen en goede blogs. Het magazine wordt gepromoot op
social media.
Geïnteresseerd? Meer weten?
Mail info@paardvisie.nl of bel 06-27832359.
Paardvisie is een uitgave van Tulpvisie Media.
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De tarieven
Nieuwsbrief Paardvisie:
Banner (+ link naar uw site) eenmalig in de nieuwsbrief: € 75,Winactie:
Een winactie in samenwerking met Paardvisie, plaatsing op homepage, in de
nieuwsbrief en op Facebook: in overleg, vanaf € 125,Homepage Paardvisie:
Logolink (klein logo plus de links naar uw website) op rechterzijde homepage
Paardvisie: € 95 per maand
Uw persbericht (over b.v. een nieuw product of dienst) als artikel (korte tekst en
beeld met link) op de homepage € 95,Uw persbericht als artikel op de homepage en in de nieuwsbrief € 145,Inhoudelijk artikel (advertorial) op de homepage + op facebook +
nieuwsbrief: € 350 euro Het is mogelijk dat de redactie van Paardvisie het artikel
voor u schrijft.
Verslag van uw workshop op Paardvisie:
Een redacteur van Paardvisie volgt uw workshop en schrijft hier een verslag over
van dat op de homepage Paardvisie komt, op Facebook en in de nieuwsbrief: €
350,Kennispartner van Paardvisie:
Wilt u de deskundigheid van uw bedrijf naar buiten brengen, word dan
kennispartner van Paardvisie. In overleg verschijnen uw inhoudelijk deskundige
artikelen op de Paardvisie website, Facebookpagina en nieuwsbrief. Bijdragen van
kennispartners worden hoog gewaardeerd door de lezer van Paardvisie. Prijs in
overleg.

Uw banner/advertentie naast of onder artikelen van Paardvisie:
Prijs in overleg.
Paardvisie Magazine:
Advertentie 0,5 pagina € 75,Advertentie 1 pagina € 145,Advertentie/advertorial 2 pagina's (spread) € 250,Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW.
Uiteraard is het mogelijk om te adverteren op maat.
Neem hierover gerust contact op!
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