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We helpen jullie graag bij het
promoten van ‘Kom zorgen dan’ !



De Medium Rectangle is een opvallende 
banner, zichtbaar boven de vouw van de 
pagina. Door het vierkante formaat is het een 
veelzijdige banner. 

De Medium Rectangle heeft een praktische 
vorm voor vormgeving van campagnemateriaal 
en heeft een hoge attentiewaarde door het 
grote formaat.

Een crossmediaal
formaat met impact.
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Details

# Impressies CPM Opmaak Totaal

Voorstel 76.923 € 6,5 € 40 € 540

• Transparante tarieven. Één vaste CPM prijs.

• Maak gebruik van het kwalitatieve Mediahuis netwerk.

• Wij optimaliseren naar de beste performance.

• Inhouse campagneteam voor 100% service.

• Wij targeten mensen in Limburg welke vallen binnen ons 
student datasegment.

• Looptijd nader te bepalen (minimaal 2 weken).
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Cross-device

€ 6,50 CPM

Opmaakkosten indien wij de ‘Kom zorgen dan’ banner dienen te 
voorzien van logo etc. Kant en klaar aanleveren mag ook.



Elastic Social plaatst jouw social media post in display 
posities op ons netwerk. Natuurlijk verspreid onder
de door jou gewenste doelgroep. Elastic social kan
worden afgerekend op basis van de doelstelling die bij
de campagne past: gegarandeerde aandacht of 
gegarandeerde clicks. 

Social content op basis 
van data distribueren
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Elastic Social

GenZ & Millenial

Cross-device

€ 0,75 CPC

Details

# Clicks CPC Totaal net/net

Voorstel 667 € 0,75 € 500

• Inzet van Facebook, Instagram image of GIF.

• Autoplay van de GIF is op desktop only.

• Aanleveren url van post met landingspagina of losse
elementen; logo, link, afbeelding of GIF en copy.

• Copy guidelines (kop: max 40 tekens | 
tekst: max 125 tekens).

• De post moet een duidelijke call to action hebben.



Dankjewel! 
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