
TARIEFKAART 
ONLINE 2019

3525 1344 888

34.000 VIEWS
P/MND

UITKIJKPOST  
SOCIAL MEDIA FACTS

Bronnen: Google Analytics,  
Facebook, Twitter, 

Instagram, 
Youtube

1866 188 

22.000 VIEWS
P/MND

KIJK OP CASTRICUM  
SOCIAL MEDIA FACTS

Bronnen: Google Analytics,  
Facebook, Twitter, 

Instagram, 
Youtube

2208 605 

24.000 VIEWS
P/MND

DE UITGEESTER  
SOCIAL MEDIA FACTS

Bronnen: Google Analytics,  
Facebook, Twitter, 

Instagram, 
Youtube

Vanaf januari 2016 brengt Uitkijkpost, De 
Uitgeester en Kijk op Catstricum naast 
offline ook dagelijks online nieuws, via de 

website, Facebook en Twitter. Sindsdien heeft De 
Uitgeester een mooie groei in bezoekersaantallen 
en paginaviews. (uitgeester.nl is ook actief op 
Facebook en Twitter.) De Uitgeester biedt onze 
adverteerders dan ook de mogelijkheid online te 
adverteren met een banner op de website.

MOGELIJKHEDEN M.B.T.  
ONLINE ADVERTENTIES (BANNERS)
De banners zijn zichtbaar op verschillende plekken 
op de websites gedurende een bepaalde tijds- 
periode. De banners linken naar de website van 
een adverteerder of indien gewenst naar bv. een 
Facebook-pagina. 

ONLINE REDACTIE
Extra mogelijkheid is dat we uw advertentie, bedrijf, 
product of actie via een redactioneel stuk online 
kan ondersteunen.



  

BIJZONDERHEDEN
• KLEIN VIERKANT krijgt een dun (1 pixel) licht-grijs kader. 

•  FLOOR AD krijgt in de rechterbovenhoek een  
[x]-knopje om de banner te kunnen verbergen.  
Wanneer eenmaal verborgen, dan lijkt deze bij een 
volgend bezoek niet terug te komen.

• TOPADVERTENTIE scrolt mee met de rest van de pagina. 

•  FLOOR AD blijft tijdens het scrollen aan de onderkant  
van de pagina ‘vastgeplakt’. TOPADVERTENTIE en  
FLOOR AD scrollen bij mobiele devices niet mee. 
Ze blijven aan de boven- en onderkant van de pagina staan.

INFORMATIE
•  Banners kant en klaar aanleveren als jpg, gif of png.  

Uitkijkpost kan het ontwerp van de banners verzorgen  
(kosten 45 euro per uur). Het maken van bewegende  
(of verspringende) banners is in overleg tegen 
meerprijs ook mogelijk.

•  Banner komt op www.uitkijkpost.nl of www.uitgeester.nl of 
castricum.uitkijkpost.nl, met automatische doorplaatsing, op 
basis van vrije ruimte.

• Online redactie is altijd alleen i.c.m. een banner. 

•  Uitkijkpost gebruikt Facebook en Twitter voor  
verspreiding van nieuws. Commerciële uitingen, 
aankondiging of verwijzing naar website, kan in overleg.

CONTACT
Heeft u vragen of andere wensen?  

Wij denken graag met u mee. 
Neem contact op met onze Media-adviseurs:  

verkoop@uitkijkpost.nl 072  5330175

www.uitkijkpostmedia.nl 

      De Uitkijkpost is een uitgave van
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vierkant

4 FORMATEN AFMETING TARIEF INCL. ONLINE
 (pixels) (p/w)  REDACTIE

Groot vierkant 300 X 250 € 35,00  € 65,00 

Klein vierkant 180 X 150 € 25,00  € 50,00 

Topadvertentie/ Leaderbord 728 X 90 € 35,00  € 65,00 

Floor ad 600 X 60 € 25,00  € 50,00

Wilt u meerdere weken adverteren of meerdere banners tegelijkertijd?  
Vraag dan bij de verkoopafdeling naar interessante staffelkortingen

10 REDENEN OM ONLINE  
TE ADVERTEREN (BANNER)
• Groot bereik in regio. (hoge leesdichtheid websites)

•  Doorplaatsingen op uitgeester.nl en castricum.uitkijkpost.nl.  
(op basis van beschikbare ruimte)

• Volledige mediacampagne mogelijk. (= krant, website en social media)

• Banners zijn meerdere weken inzetbaar. (korting bij langere periode)

• Het is mogelijk om banners tussentijds aan te passen.

• Acties of aanbiedingen zijn makkelijk te delen via social media.

• Acties zijn meetbaar. (aantal views)

•  Banners linken door naar eigen website of facebook.  
(meer traffic op eigen site)

•  Demografisch: 25-55 jarige is grootste  
vertegenwoordigde groep (“jonge gezinnen”) in de regio.

•  Mediagebruik: 25-55 jarige leest gemiddeld zowel print als online,  
met de nadruk op online. 
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