Regionale promotie
met een landelijk bereik

Rivierenland magazine
Oplage 70.000 exemplaren

Benieuwd hoe we je kunnen ondersteunen om jouw doel voor 2020 te bereiken?
Profileer je op onze websites, op social media, in het magazine Rivierenland,
op de Routekaart óf kies voor een combinatie van deze producten.

• NAW-gegevens
• Locatie op de kaart
• Profieltekst
• Foto’s
• Vermelding eigen website | social mediakanalen
• Onbeperkt aantal wijzigingen
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Wist je dat het mogelijk is om
een extra profiel af te nemen
tegen een gereduceerd tarief?
Vraag naar de mogelijkheden!

Kies voor de combinatie van online en print
voor een optimaal bereik
S
✚ Online basispakket
✚ Tip op fietskaart
✚ Social media: 2 posts
✚ Tip bij route op
Rivierenland.nl
✚ Tip op Gelderseroutes.nl

235

(waarde 305)

M
✚ Online basispakket
✚ Redactioneel item + foto
magazine Rivierenland
✚ Indexvermelding in
magazine
✚ Social media: 2 posts
✚ Tip bij route op
Rivierenland.nl
✚ Tip op Gelderseroutes.nl

Meest
gekozen
optie!

45
75
310
✚ 45
310
750
1.450
1.875

• Indexvermelding
• Lijstvermelding
• Redactioneel item + foto

Online basisprofiel op Rivierenland.nl

Online mogelijkheden

L
✚ Online basispakket
✚ Redactioneel item + foto in
Rivierenland magazine incl.
upgrade naar XL Item in
magazine Rivierenland
✚ Indexvermelding in
magazine
✚ Social media: 3 posts
✚ Adverteren op Facebook:
2 weken
✚ Tip bij route op
Rivierenland.nl
✚ Tip op Gelderseroutes.nl

meerprijs intropositie
• Upgrade naar XL Item
• 1/2 pagina redactioneel
• 1/1 pagina redactioneel
• 1/1 pagina advertentie
• Specials
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50
50
50

• Adverteren op Facebook: 2 weken
• Social media per post
• Tip bij route op Rivierenland.nl
• Tip bij route op Gelderseroutes.nl
• Themapakket redactionele profilering
binnen een bepaald thema
nieuwsbrief, website, social media

Bij het inschakelen van een printoptie
ontvangt u 50% korting op de
online uiting

100
Actie

op aanvraag
Exclusieve proposities

Fietskaart
Oplage 70.000 exemplaren

95
175
375

• Tip op fietskaart
• Uitgebreide tip + foto
• Eigen route op maat

Special: Routepakket
• Online basisprofiel
• Tip op Fietskaart
• A6 kaartje met eigen fiets- of wandelroute
• Eigen route op Rivierenland.nl en
Gelderseroutes.nl
• Social media: 2 posts

600

• Banner op de homepage
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• Eigen route op Rivierenland.nl en
Gelderseroutes.nl
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Leuk om uit te delen
• A6 kaartje met eigen fietsof wandelroute (100 stuks)
• Fietslabel (min. 100 stuks)
Let op: bij minimaal 10 bestellingen
gaan wij over tot druk
• Ansichtkaarten (min. 100 stuks)
Let op: bij minimaal 10 bestellingen
gaan wij over tot druk

660

(waarde 1.100)

Ken je ons niet?
Bel of mail ons vrijblijvend voor meer informatie of een kennismakingsgesprek.
info@rivierenland.biz | 088 6363 8888

Alle genoemde prijzen zijn in euro’s exclusief BTW.

25

Vraag naar de mogelijkheden om te personaliseren!

360

(waarde 615)

150
45

