Factsheet

Digitaal adverteren bij

Daarom adverteren
• Maak gebruik van onze
online communicatiekracht
• Advertentiemogelijkheden in verschillende
formaten, op verschillende devices
• Bereik uw publiek via
onze vernieuwde website

www.noordhollandsdagblad.nl

Vraag uw media-adviseur
naar de mogelijkheden om
uw doelgroep te bereiken.

Informatie en reserveren
Neem contact op met
uw accountmanager
of Marnix de Groot
06 5192 8877
Jamie Martojo
06 2061 0915
Nicky Eelhart
06 8354 9338

De site van Noordhollands Dagblad is vernieuwd! Met een frisse lay-out, responsive design
en meer toegespitst op de persoonlijke voorkeur van de bezoeker. De site biedt toegang tot
het laatste regionale nieuws uit Den Helder, Schagen, West-Friesland, Alkmaar en omstreken,
Kennemerland, Waterland en Zaandam. Hierbij heeft de bezoeker – na registratie/inloggen –
de mogelijkheid locaties/regio’s of onderwerpen te volgen. Daarnaast hebben bezoekers met
een digitaal account toegang tot speciaal door de redactie geselecteerde thema’s. Uitgelichte
thema’s zijn: Lokaal nieuws, Sport en bijvoorbeeld AZ Alkmaar.

Aanleverspecificaties
Door te kiezen voor adverteren op www.noordhollandsdagblad.nl kiest u voor hoogwaardig
regionaal bereik. U kunt ervoor kiezen om op alle devices zichtbaar te zijn of u kunt kiezen voor
zichtbaarheid op één specifiek device. Onderstaand vindt u alle mogelijkheden per device.
Kiest u voor alle devices dan levert u materiaal aan geschikt voor desktop, tablet en mobile.
U wordt per duizend impressies afgerekend (CPM, Cost per Mille)

Technische specificaties en prijzen CPM posities
Type

Formaat

Zwaarte

CPM

Billboard

970 x 250

50 KB

€ 16,00

Leaderboard

728 x 90

50 KB

€ 5,00

Large Rectangle

336 x 280

50 KB

€ 6,00

Medium Rectangle

300 x 250

50 KB

€ 5,00

Halfpage Banner

300 x 600

50 KB

€ 26,88

Desktop

Takeover (rich media)

op aanvraag*

€ 32,00

Wallpaper (rich media)

op aanvraag*

€ 32,25

Floorad (rich media)

op aanvraag*

€ 20,00

Preroll

op aanvraag*

€ 25,35

*Of kijk op www.tmg.nl/nl/aanleverspecificaties-online

Mobile
Medium Rectangle

300 x 250

50 KB

€ 5,00

Standaard Banner

320 x 50

50 KB

€ 2,60

Double Sized banner

320 x 100

50 KB

€ 3,00

Half Page Ad

320 x 240

50 KB

€ 12,35

Overlay Mobile

op aanvraag*

€ 32,25

Preroll

op aanvraag*

€ 25,35

Tablet
Leaderboard

728 x 90

50 KB

Medium Rectangle

300 x 250

50 KB

Preroll

op aanvraag*

€ 5,00
€ 5,00
€ 25,35

* Of kijk op www.tmg.nl/aanleverspecificaties-mobieltablet

Pakketuitlevering over alle devices (crossdevice):
Crossdevice 1: Billboard (desktop) - Medium Rectangle (tablet) - Medium Rectangle (mobile) (21,50 cpm)
Crossdevice 2: Leaderboard (desktop) - Leaderboard (tablet) - Standaard Banner (mobile) (8,60 cpm)

Technische specificaties en prijzen Fixed posities
Fixed banner
Naast bovenstaande CPM banners is er ook één fixed banner beschikbaar welke getoond wordt op alle devices. Deze staat op
de derde advertentiepositie op alle pagina’s.
Type:

Formaat

Zwaarte

Fixed Price (Homepage)

Fixed Price (Regiopagina)

Medium Rectangle

300 x 250

50 KB

€ 750 per week

€ 150 per week

Advertorial
U kunt ook adverteren met een Advertorial / Gesponsord artikel op een van onze twee advertorialposities, namelijk het zesde
blok onder Het Laatste Nieuws (direct onder Uitgelicht) en de derde positie in de artikelenlijst. Hiervoor levert u beeld (640x480
pixels, non-animated RGB/jpg) en tekst aan (500 tot 1000 karakters, inclusief spaties).
Type:

Fixed Price (Homepage)

Fixed Price (Regiopagina)

Advertorial nieuwsblok

€ 2.100 per week

€ 500 per week

Advertorial nieuwsartikel

€ 1.750 per week

€ 450 per week

Uitgelicht
Wilt u meer dan een Advertorial? Probeer dan Uitgelicht! Uitgelicht bestaat uit 6 commerciële artikelen met foto’s en
‘sponsored by’ logo. De artikelen worden geschreven en opgemaakt door TMG Natives, het content productiehuis van TMG.
De redactionele tone of voice en bijzondere opmaak zorgen voor een hogere engagement bij uw doelgroep. De artikelen staan
4 weken online en zijn zowel op de Homepage te vinden als in de sectie Uitgelicht.
Uitgelicht Verlenging
Wilt u de artikelen in Uitgelicht 4 vier weken langer online laten staan en zo een dossier op te bouwen? Dat kan, via
Uitgelicht Verlenging.
Uitgelicht Artikel
Wilt u meer dan 6 artikelen in Uitgelicht? Ook dat is mogelijk. Deze extra artikelen kunt u – net zoals de artikelen in
Uitgelicht – met 4 weken verlengen.
Type:

Fixed Price (Homepage + sectie Uitgelicht)

Uitgelicht

€ 8.000 per 4 weken

Uitgelicht Verlenging

€ 4.000 per 4 weken

Uitgelicht Artikel

€ 1.250 per 4 weken

Mobiele formaten

Medium
Rectangle

Tablet formaten

Standaard
Banner

Double Sized
Banner

Half page Ad

Overlay

Medium Rectangle

Leaderboard

Desktop formaten

Medium Rectangle

Large Rectangle

Halfpage banner

Billboard

Leaderboard

Aan te leveren bestand
PNG, JPEG, GIF, Animated GIF, HTML5*
* Voor HTML5 advertenties is het beperkt tot de mogelijkheden van MRAID voor iPhone / Android Apps. Vraag naar de formaten van de
specifieke templates voor Rich Media vendor.

