MEDIAKAART 2021 Buiten Yoga

Buiten-Yoga brengt yogadocenten en deelnemers in contact met zichzelf, elkaar
en de natuur. Ervaar yoga in de natuur! Lekker met je voeten in het zand, met
grassprietjes tussen je tenen of op het water op een Stand Up Paddle board. Op
Buiten-Yoga.nl tref vind je een uitgebreid overzicht van yogalessen op heerlijke
buiten-locaties door heel Nederland.
Buiten-Yoga.nl streeft ernaar om het groeiende aantal yogadocenten in
Nederland te faciliteren in het organiseren en promoten van yogalessen buiten.
Samen inspireren we yoga liefhebbers door heel Nederland om de outdoor yoga
experience zelf te beleven. Docenten kunnen hun lessen gratis op Buiten-Yoga.nl
zetten. Indien er meer promotie gewenst is, zoals vermeldingen met reviews of in
de evenementenagenda (retreat of workshop), kan er tegen een klein bedrag een
Community Member pakket worden afgenomen.
www.buiten-yoga.nl wordt elke maand bezocht door 10.000 unieke bezoekers.
Advertentietarieven www.buiten-yoga.nl
Banner
Formaat
Kosten
Big ad
980 x 350 px € 300,- per maand
Small ad
315 x 200 px € 200,- per maand
Logo’s
Logo’s

305 x 150 px

€ 100,- per maand

Onderaan op event page
Event page
308 x 308 px
Listing page
980 x 350 px

€ 100,- per maand
€ 100,- per maand

E-mailnieuwsbrief
Nieuwsbrief
60 woorden + afb.
€ 100,Alle prijzen zijn ex btw. Bij langere plaatsing geldt een staffelkorting.

Aanleveren advertenties
Banners aanleveren in 72dpi als jpg, gif, png (flash uitsluitend
na voorafgaand overleg). Aanleveren in de juiste bestandsgrootte
met de link waarnaar de banner moet verwijzen.
Wij hanteren een carrouselsysteem. De advertentiebestandsnaam
bevat bedrijfsnaam en websitetitel. Als Virtùmedia het
materiaal niet volgens de aanlevervoorwaarden ontvangt
kunnen er kosten doorberekend worden voor de te maken
aanpassingen.
Aanleveren materiaal 5 werkdagen voor publicatiedatum
bij traffic@virtumedia.nl o.v.v. bedrijfsnaam, websitetitel,
plaatsingsperiode en url. Materiaal bij voorkeur als losse
bijlage met de mail mee sturen.
Banner laten opmaken:
Mocht u zelf geen materiaal hebben dan kunnen wij op basis van uw wensen een
passende banner maken. De kosten hiervoor zijn afhankelijk van uw wensen.
Reserveren en aanleveren
Adverteerders kunnen van tevoren een positie reserveren. Het is niet mogelijk om
opties te nemen, reserveren betekent dus definitief boeken. De banners van de
verschillende adverteerders rouleren op de beschikbare posities. Voor het
reserveren van vaste posities geldt een toeslag van 50%.
Contact:
Klaartje Grol, Virtùmedia Tel: 030-3072248
e-mail: kgrol@virtumedia.nl
Mariska Jankovits, Virtùmedia Tel: 030-693 11 77
e-mail: mjankovits@virtumedia.nl
De advertentieacquisitie van Buiten-Yoga.nl wordt gedaan door Virtùmedia BV,
Postbus 595, 3700 AN Zeist - www.buiten-yoga.nl - www.virtumedia.nl

