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Leaderboard 500 euro per maand (CTR*: 0,25%)
- Min. afname 3 mnd (in rotatie met max. 3 partijen)

Rightbanner 500 euro per maand (CTR*: 0,39%)
- Min. afname 3 maanden (in rotatie met max. 3 partijen)

Case story 300 euro per maand (CTR*: 0,42%)
- Minimale afname 3 maanden
- Minimaal 3 case stories aanleveren
- Rotatie met maximaal 4 andere partijen
- Doorlink naar case story op eigen site of naar case
story op Installatienet, content zelf aanleveren of tegen
redactietarief te produceren

Videobanner 250 euro per week
- Min. afname 2 weken (automatisch afspelen mogelijk)

Partnernieuws gratis i.c.m. printadvertentie
in InstallateursZaken (IZ)
-Minimaal 2 weken in beeld + gratis nieuwsbrief
advertorial in de maand van verschijnen IZ

Middenbanner 350 euro per maand
(CTR*: 0,22%)
- Min. afname 3 mnd (in rotatie met max. 3 partijen)

YouTube link 1.200 euro per jaar
- Minimale afname 1 jaar
- Onbeperkte mogelijkheid voor het aanvullen of
veranderen van de blokcontent
- Maximaal 1 aanbieder per blok

Target banner vanaf 350 euro per maand
(CTR*:4.61%)
- Minimale afname 3 maanden
- Gekoppeld aan één of meerder tags
- Maximaal 1 aanbieder per tag
- Advertentie verschijnt automatisch in relevante

Native advertising (Op aanvraag)
Het publiceren van content op installatienet.nl,
waarbij de gebruikerservaring niet veranderd.
Bijvoorbeeld een redactioneel artikel waarbij de content
één op één aansluit bij de bezoekers van Installatienet.
nl. Compleet met sociale media ondersteuning.

Meer dan 16.000 unieke bezoekers per
maand.
Pageview per bezoek 2,6.
(bron: Google Analytics)
Neem vrijblijvend contact op met Ruud Struijk voor meer
info over adverteren op Installatienet:
tel. 0182 631717 of r.struijk@merlijnplus.nl
*CTR : zijn sterk afhankelijk van de boodschap

Advertorial in nieuwsbrief (wekelijks verzonden
naar 1800 abonnees) 250 euro per stuk
Openingspercentage >55%, doorklik >19%
- Minimale afname 3 stuks
- 50 woorden tekst + afbeelding en link

