Mediakaart ABC Online Media 2017-2018

ABC Online Media
Ben jij ondernemer op Aruba, Bonaire of Curacao? Wij helpen je beter online zichtbaar te worden. Wij bezorgen
dagelijks het laatste nieuws, plaatsen vacatures en promoten evenementen en de lokale ondernemers op Aruba,
Bonaire en Curacao via onze eigen online nieuws media.
ABC online Media doet dit met een team van positieve toegewijde mensen. We werken samen met de ondernemers
en bieden een duidelijk product om meer klanten naar de lokale bedrijven te brengen. Ook delen wij al onze kennis,
online tools en tips om jouw bedrijf online te laten scoren.
We helpen niet alleen de ondernemers maar ook steunen wij de Stichting Sonrisa, een groep toegewijde dames die
zorgen voor een glimlach op de gezichten van kinderen die het thuis niet altijd even fijn hebben.

Adverteren
Op al onze mediakanalen zijn er diverse manieren om te adverteren.
Hier hebben we de mogelijkheden uitgelicht. Zo kun je bijvoorbeeld een reclamebanner
plaatsen op één van onze websites, een evenement aankondigen, een vacature plaatsen
of je bedrijf promoten. Bekijk de mogelijkheden en de aanleverspecificaties in deze
brochure.

Plaats je bedrijfspagina

$550,-

Jouw bedrijf is voor ons belangrijk en wij promoten deze graag!

• Foto’s van je bedrijf en product (beeldmateriaal aanleveren op 300 dpi)
• Omschrijving van je bedrijf en product (max. 250 woorden)
• Contactgegevens inclusief linkjes en contact gegevens
• Het logo van je bedrijf Promotie op onze social media kanalen (aanleveren als JPG of PNG op 300 dpi)
• Tekst geoptimaliseerd (SEO) voor Google
• Je bedrijfspagina wordt getoond op drie websites per eiland.
We hebben op de eilanden Aruba, Bonaire en Curaçao een nieuwssite, een woon/werksite en een toeristische site.
Je kunt zelf bepalen op welk(e) eiland(en) je een bedrijfspagina wilt.

Plaats je advertorial
• Een promotioneel artikel om een specifiek product in de spotlight te zetten in een persbericht.
• Minimaal 300 woorden, foto’s ( 300 dpi) en linkjes naar je website.
• Dit wordt gedeeld op de social media van bonaire.nu
• Dit blijft vindbaar op Google op keywords (SEO)
• Statistieken over bezoekersaantallen.

$197,-

Plaats je evenement
GRATIS voor jaarklanten en voor stichtingen en verenigingen

• Artikel over het evenement op een door jouw gekozen website van ABC Online Media.
• Incl. foto’s (300 dpi) en een poster.
• Incl. link naar je eigen website of socialmediapagina.
• Plaatsing in de eventkalender van het door jouw gekozen platform.
• Incl. socialmedia sharing op de door jouw gekozen kanalen van ABC Online Media.

$99,-

Plaats je vacature(s)
• Vacature komt als persbericht op de door jouw gekozen website van ABC Online media.
• Incl. logo van het bedrijf (300 dpi in PNG og JPG).
• Incl. link naar website of email.
• Vacature blijft staan in tab Vacatures (dit is de 2e best bezochte pagina op de website).
• Statistieken over bezoekersaantallen.

$75,-

Plaats je banner
Voordelen van een banner advertentie bij ABC Online Media

• Je bereikt meteen je doelgroep
• Honderden impressies per dag
• Betaal een vast bedrag
•Vergroot je online naamsbekendheid
• Adverteren op alle drie de eilanden is mogelijk
• Je kunt via ons makkelijk en snel een mooie banner laten maken

$39,-

Banner

Topbanner

Rechterzijde
Groot

Rechterzijde
Medium

Linkerzijde
1 van 4 klein

Linkerzijde top

Linkerzijde rest

Afmeting

500 x 62 px
(Boven scroll)

300 x 425 px

300 x 250 px

150 x 150 px

150 x 150 px
(Boven scroll)

150 x 150 px

1 maand

$220,00

$99,00

$75,00

$39,00

$75,00

$39,00

3 maanden

$643,00

$289,00

$219,00

$114,00

$219,00

$114,00

6 maanden

$1254,00

$564,00

$427,00

$222,00

$427,00

$222,00

12 maanden

$2376,00

$1069,00

$810,00

$421,00

$810,00

$421,00

Sitepositie

Tarieven

Op al onze advertenties zijn de algemene voorwaarden van toepassing, welke via de mail (info@abconlinemedia.com) zijn op te vragen.
Prijzen zijn onder voorbehoud van zet- en drukfouten. Aan deze mediakaart kunnen geen rechten worden ontleend. Niets van deze mediakaart of van ABCONLINEMEDIA.COM mag worden overgenomen noch gekopieërd zonder toestemming van de eigenaar.
Prijzen kunnen ten allertijde wijzigen.
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