Samen voor een sterk en toekomstbestendig Egmond
De doelstelling van Egmond.nl is om Egmond nóg beter op de kaart te zetten. We werken dagelijks met veel
enthousiasme aan dit doel, zowel online als offline. Een ontwikkeling waar u, als ondernemer in Egmond, van
meeprofiteert. En daar doen we het voor!
Wij gunnen iedere Egmondse ondernemer het beste en we zetten ons elke dag in om Egmond in zijn geheel te
laten groeien. Dit kunnen wij niet alleen. We moeten het samen doen.
Online en offline
Onze website trekt maandelijks gemiddeld 20.000 unieke bezoekers, op social media hebben wij meer dan
8.000 volgers en de Egmond Krant verschijnt jaarlijks in een oplage van 50.000 stuks en wordt gratis verspreid
op drukbezochte punten in Egmond.
Doe mee!
Met onze advertentiemogelijkheden en -pakketten bieden wij u de kans om via al onze kanalen zichtbaar en
vindbaar te zijn voor de (potentiële) bezoekers van Egmond. Daarnaast helpt u mee aan de ontwikkeling en
uitbreiding van Egmond.nl, zodat wij bewoners en bezoekers kunnen blijven informeren, activeren en vermaken.
Wij zetten Egmond nóg beter op de kaart en we hopen dat we op uw hulp mogen rekenen.

Heeft u vragen? Wij hebben antwoorden.
Bel 06 45 45 94 95 of mail promotie@egmond.nl.

Mediatarieven Egmond.nl en Egmond Krant

De Egmond Krant

Banner

Advertentiepakket

Zoals u van ons gewend bent, is het ook voor de editie van 2021 mogelijk
om een van de vijf advertentieformaten te kiezen in verschillende vormen.

Met een banner van 409x214 pixels bent u zichtbaar op de
homepage en webcampagina, de twee meest bekeken pagina’s
van Egmond.nl. Achter de banner plaatsen wij een doorlink naar
uw eigen website.

Als u kiest voor een van onze complete advertentiepakketten,
ontvangt u 15% korting op het totaalbedrag.

3 maanden
6 maanden
12 maanden

Banner voor 12 maanden (t.w.v. € 280,-)
2 blogs (t.w.v. € 150,-)
Advertentie van 1/1 pagina in de Egmond Krant 2021 (t.w.v. € 1595,-)

1/1 € 1595,1/1

1/2 € 875,A

1/2

1/4 € 495,B

A

1/4

1/8 € 295,B

A

1/8

1/16 € 175,B

1/16

€ 90,€ 180,- € 150,€ 360,- € 280,-

Opmaakkosten banner € 55,- € 25,- per stuk.

Pakket | Egmond

Pakketprijs € 2025,- € 1721,-

Pakket | Strand

Egmond.nl
Onze online kanalen zijn enorm waardevol voor Egmond en voor u als
ondernemer. U staat al gratis met een kleine uiting op onze website.
Dat kan natuurlijk beter! Zorg dat u nog beter zichtbaar en vindbaar
bent voor iedereen die geïnteresseerd is in Egmond. Wij bieden u
diverse opties.

Banner voor 12 maanden (t.w.v. € 280,-)
2 blogs (t.w.v. € 150,-)
Advertentie van 1/2 pagina in de Egmond Krant 2021 (t.w.v. € 875,-)

Blog
Ons blog is het paradepaardje van Egmond.nl. Hier lezen websitebezoekers
nieuws, weetjes en tips met betrekking tot Egmond. Onze blogs worden
geschreven in het Nederlands en Duits. Als u kiest voor een blog, schrijven
wij een artikel (tot 300 woorden) over een onderwerp van uw keuze.
Dit blogartikel wordt gepubliceerd op Egmond.nl, gedeeld via onze
Facebookpagina en zal voor altijd vindbaar zijn binnen onze website en via
Google.
1 blog
2 blogs

€ 85,€ 170,- € 150,-

Pakketprijs € 1305,- € 1109,-

Pakket | Zee
Banner voor 12 maanden (t.w.v. € 280,-)
2 blogs (t.w.v. € 150,-)
Advertentie van 1/4 pagina in de Egmond Krant 2021 (t.w.v. € 495,-)
Pakketprijs € 925,- € 786,-

Alle prijzen zijn exclusief 21% btw en onder voorbehoud van wijzigingen.

