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40.000 zakelijke contacten
in Zuidwest-Nederland
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Bereik 40.000 zakelijk contacten via de e-nieuwsbrief van Contacta.nl en Zeeland Zakelijk. Met een redactioneel item van +/- 80 woorden en een afbeelding van 
500x150 px wordt uw product of dienst op een toegankelijke manier gepromoot. Een link naar uw eigen website levert direct bezoek op naar uw website. U levert zelf 
de tekst en een afbeelding aan. Het item wordt ook doorgeplaatst op de nieuwspagina van Zeeland Zakelijk en op social media van Contacta.nl en Zeeland Zakelijk.

Advertising op www.contacta.nl
De volgende plaatsingen van banners zijn mogelijk op de website van Contacta.nl:

1. Dominant ad € 40,-
bovenaan de website 
op alle pagina’s
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Header ad € 30,-
rechts naast de header
op alle pagina’s
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3. Top ad € 30,-
bovenaan de content
op alle pagina’s
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4. �����������������tussen nieuwsitems
op nieuwspagina
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5. Content bottom ad € 20,-
onderaan een artikel
op diverse pagina’s
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6. ����������������direct boven de footer
op alle pagina’s
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nieuwsbrief, social media & website 
Contacta.nl en Zeeland Zakelijk

Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen met Contacta.nl
via info@contacta.nl of bel naar 0113 - 700 291.
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80 woorden, beeld 500x150 px 
& link naar eigen website
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Deze leaderboard banner (728x90 px) wordt tussen de nieuwsitems in de nieuwsbrief van Contacta.nl en Zeeland Zakelijk geplaatst. 
De nieuwsbrief Contacta Live wordt wekelijks op vrijdag verstuurd. De nieuwsbrief van Zeeland Zakelijk wordt om de week (oneven weeknummers) 
op vrijdag verstuurd.
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Hoe werkt het?
De banners van optie B worden geplaatst op vaste posities van de website contacta.nl. Bij meerdere adverteerders worden de banners afwisselend vertoond tot een 
maximum van vijf adverteerders per week. Dit zorgt altijd voor zichtbaarheid bij de bezoekers. De banners worden gelinkt naar de gewenste pagina van uw website. 
De banners zullen van vrijdag tot vrijdag (zeven dagen) zichtbaar zijn. 

Bij de Contacta Live ad en Zeeland Zakelijk nieuwsbrief ad, optie C, wordt de banner als strook tussen de nieuwsitems van de e-mailnieuwsbrief geplaatst en 
verzonden naar 40.000 ontvangers. De banner wordt gelinkt naar de gewenste pagina van uw website. 

We maken gebruik van standaard bannerformaten. Zo kunt u gemakkelijk uw bestaande banners gebruiken of vraag ons gerust naar de mogelijkheid om 
banners voor u te realiseren. 
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