Kijk nou eens!
BEZOEKERSAANTALLEN 2021

www.uitkijkpost.nl
85.000*
4.300 1.540 1.540
* Gemiddeld aantal views per maand

Online adverteren
Hoe? Waar? Waarom?
Wij begrijpen we dat u als lokale ondernemer niet op de
hoogte kunt zijn van alle nieuwe ontwikkelingen op het
gebied van online adverteren oftewel online marketing.
Daarom helpen wij u graag door ons te verdiepen in uw online
marketingstrategie. Wij hebben als multimediale uitgever een
breed platform aan mediadragers waar altijd lokaal en
regionaal nieuws te vinden is. De diversiteit zorgt ervoor dat wij
een gevarieerde groep mensen bereiken. Via onze platformen
kunt u uw doelgroep bereiken waardoor u profiteert van de
krachtige combinatie van off- en online adverteren.

Nieuws uit de regio Heiloo is dagelijks online
te lezen op www.uitkijkpost.nl. Iedere woensdag verschijnt het huis-aan-huisblad in Heiloo, Limmen, Egmond Binnen en Egmona a/d
Hoef. Ook via diverse socialmediakanalen
kunt u Uitkijkpost.nl volgen om altijd op de
hoogte te blijven van het nieuws in uw regio.
Uitkijkpost wordt net als de andere titels
van Uitkijkpost Media gemaakt door onze
eigen redactie en vormgevers.

WWW.UITKIJKPOST.NL
De site wordt bekeken via:

De combinatie van online- en offline
marketing biedt tal van mogelijkheden.

Ens

Online advertorials
Informeren van uw doelgroep en het verbeteren van de
vindbaarheid van uw website en een link naar uw site.
Push Media
De Push Media zijn uitermate geschikt om uw naamsbekendheid
te vergroten. Door het plaatsen van een boodschap op
ww.uitkijkpost.nl vergroot u de naamsbekendheid.
Bannercampagnes
Vergroten van uw naamsbekendheid of het doen van een
aanbieding en een link naar uw site.
De banners zijn zichtbaar op verschillende plekken op de
Uitkijkpostwebsite gedurende een bepaalde tijdsperiode.
De banners linken naar de website van een adverteerder
of indien gewenst naar bv. een Facebookpagina.
Prijzen van banners op uitkijkpost.nl
Afmeting (pixels)
180 x 150
300 x 250
160 x 600
728 x 90
600 x 60

Tarief per week
€ 25,€ 35,€ 35,€ 35,€ 25,-

65%

22%

12%

Paginaweergave 85.000
56% mannen
leest de krant online
44% vrouwen
leest de krant online
Oplage Uitkijkpost is 18.500
verschijnt wekelijks op woensdag, ook
verkrijgbaar bij diverse afgiftepunten.
81% van de mensen in Nederland
leest wel eens een HAH-krant.
Uitkijkpost wordt intensief gelezen:
92% van de lezers leest driekwart of
meer van een editie
74% van de lezers let op aanbiedingen
van winkeliers in Uitkijkpost.
Bron: Uitkijkpost enquête januari 2021

Uitkijkpost
Heeft u vragen of wensen?
Wij denken graag met u mee.
Neem contact op met onze Media-adviseurs
verkoop@uitkijkpost.nl
072 5330175
www.uitkijkpost.nl

Kijk nou eens!
BEZOEKERSAANTALLEN 2021

www.uitgeester.nl
28.000*
2.700
770
750
* Gemiddeld aantal views per maand

Online adverteren
Hoe? Waar? Waarom?
Wij begrijpen we dat u als lokale ondernemer niet op de
hoogte kunt zijn van alle nieuwe ontwikkelingen op het
gebied van online adverteren oftewel online marketing.
Daarom helpen wij u graag door ons te verdiepen in uw online
marketingstrategie. Wij hebben als multimediale uitgever een
breed platform aan mediadragers waar altijd lokaal en
regionaal nieuws te vinden is. De diversiteit zorgt ervoor dat wij
een gevarieerde groep mensen bereiken. Via onze platformen
kunt u uw doelgroep bereiken waardoor u profiteert van de
krachtige combinatie van off- en online adverteren.

Nieuws uit de regio Uitgeest is dagelijks
online te lezen op www.uitgeester.nl. Iedere
woensdag verschijnt het huis-aan-huisblad in
Uitgeest. Ook via diverse socialmediakanalen
kunt u Uitgeester.nl volgen om altijd op de
hoogte te blijven van het nieuws in uw regio.
De Uitgeester wordt net als de andere titels
van Uitkijkpost Media gemaakt door onze
eigen redactie en vormgevers.

WWW.UITGEESTER.NL

De site wordt bekeken via:

De combinatie van online- en offline
marketing biedt tal van mogelijkheden.

Ens

Online advertorials
Informeren van uw doelgroep en het verbeteren van de
vindbaarheid van uw website en een link naar uw site.
Push Media
De Push Media zijn uitermate geschikt om uw naamsbekendheid
te vergroten. Door het plaatsen van een boodschap op
ww.uitgeester.nl vergroot u de naamsbekendheid.
Bannercampagnes
Vergroten van uw naamsbekendheid of het doen van een
aanbieding en een link naar uw site.
De banners zijn zichtbaar op verschillende plekken op de
Uitgeester website gedurende een bepaalde tijdsperiode.
De banners linken naar de website van een adverteerder
of indien gewenst naar bv. een Facebookpagina.
Prijzen van banners op uitgeester.nl
Afmeting (pixels)
180 x 150
300 x 250
160 x 600
728 x 90
600 x 60

Tarief per week
€ 25,€ 35,€ 35,€ 35,€ 25,-

65%

22%

12%

Paginaweergave 28.000
51% mannen
leest de krant online
53% vrouwen
leest de krant online
Oplage vam De Uitgeester is 6.000
verschijnt wekelijks op woensdag, ook
verkrijgbaar bij diverse afgiftepunten.
83% van de mensen in Nederland
leest wel eens een HAH-krant.
De Uitgeester wordt intensief gelezen:
89% van de lezers leest driekwart of
meer van een editie
75% van de lezers let op aanbiedingen
van winkeliers in Uitgeest.
Bron: Utgeester enquête januari 2021

Heeft u vragen of wensen?
Wij denken graag met u mee.
Neem contact op met onze Media-adviseurs
verkoop@uitgeester.nl
072 5330175
www.uitgeester.nl

Kijk nou eens!
BEZOEKERSAANTALLEN 2021

www.kijkopcastricum.nl
35.000*
2.500
215
220
* Gemiddeld aantal views per maand

Online adverteren
Hoe? Waar? Waarom?
Wij begrijpen we dat u als lokale ondernemer niet op de
hoogte kunt zijn van alle nieuwe ontwikkelingen op het
gebied van online adverteren oftewel online marketing.
Daarom helpen wij u graag door ons te verdiepen in uw online
marketingstrategie. Wij hebben als multimediale uitgever een
breed platform aan mediadragers waar altijd lokaal en
regionaal nieuws te vinden is. De diversiteit zorgt ervoor dat wij
een gevarieerde groep mensen bereiken. Via onze platformen
kunt u uw doelgroep bereiken waardoor u profiteert van de
krachtige combinatie van off- en online adverteren.

Nieuws uit de regio Castricum is dagelijks
online te lezen op www.kijkoppcastricum.nl.
Iedere woensdag verschijnt het huis-aan-huisblad in Castricum.
Ook via diverse socialmediakanalen kunt u
Uitgeester.nl volgen om altijd op de
hoogte te blijven van het nieuws in uw regio.
Kijk op Castricum wordt net als de andere
titels van Uitkijkpost Media gemaakt door
onze eigen redactie en vormgevers.

WWW.KIJKOPCASTRICUM.NL
De site wordt bekeken via:

De combinatie van online- en offline
marketing biedt tal van mogelijkheden.

Ens

Online advertorials
Informeren van uw doelgroep en het verbeteren van de
vindbaarheid van uw website en een link naar uw site.
Push Media
De Push Media zijn uitermate geschikt om uw naamsbekendheid
te vergroten. Door het plaatsen van een boodschap op
ww.kijkopastricum.nl vergroot u de naamsbekendheid.
Bannercampagnes
Vergroten van uw naamsbekendheid of het doen van een
aanbieding en een link naar uw site.
De banners zijn zichtbaar op verschillende plekken op de
Kijk op Catricum website gedurende een bepaalde tijdsperiode.
De banners linken naar de website van een adverteerder
of indien gewenst naar bv. een Facebookpagina.

65%

22%

12%

Paginaweergave 35.000
55% mannen
leest de krant online
57% vrouwen
leest de krant online
Bron: Kijk op Castrucum enquête januari 2021

Prijzen van banners op kijkopcastricum.nl
Afmeting (pixels)
180 x 150
300 x 250
160 x 600
728 x 90
600 x 60

Tarief per week
€ 25,€ 35,€ 35,€ 35,€ 25,-

Heeft u vragen of wensen?
Wij denken graag met u mee.
Neem contact op met onze Media-adviseurs
verkoop@kijkopcastricum.nl
072 5330175
www.kijkopcastricum.nl

