
Adverteren op LinkNet.be

U heeft interesse om te adverteren op LinkNet.be ? Wij bieden een aantal interessante
formules aan, voor een offerte op maat, kunt u ons steeds contacteren voor meer
informatie.

Algemene statistieken LinkNet.be.

● Aantal unieke bezoekers per maand: +/- 105.000*
● Aantal paginaopvragingen per maand: +/- 150.000*
● Aantal unieke bezoekers per dochterpagina: op aanvraag

Advertentiemogelijkheden

1) Tekstlinks of sp  onsored links  

Mogelijkheden:

1) U betaalt een vast bedrag per maand / trimester / jaar
Prijs: afhankelijk van de rubriek waar u wenst te adverteren, vraag meer info in welke
rubriek u wenst te adverteren aan de beheerder van de dochterpagina. U kan dit doen via
de onderstaande link ( contact beheerder ) onderaan de dochterpagina van uw
keuze.

2) U betaalt per klik
U betaalt een vast bedrag per klik – Prijs: bvb € 0,35 / klik
Prijs: afhankelijk van de rubriek waar u wenst te adverteren, vraag meer info in welke
rubriek u wenst te adverteren aan de beheerder van de dochterpagina. U kan dit doen via
de onderstaande link ( contact beheerder ) onderaan de dochterpagina van uw
keuze.

Uw tekstadvertentie: max 25 tekens, wordt vetblauw geplaatst in de subrubriek naar keuze
+ link naar uw website. Er wordt een tipicoon naast uw link geplaatst.

2) Buttons & Banners
Buttons en banners zijn interessant indien u een groot aantal mensen wenst te bereiken.
Wij hanteren enkel CPM tarieven of vaste tarieven, geen PPC campagnes.



U betaalt een vast bedrag per maand / trimester / jaar. In ruil krijgt u een gegarandeerd
aantal vertoningen of staat u een bepaalde periode op de site.

1) Banner – Toppage / week
- Afmetingen: 468 x 60 pixels / Leaderboard 728 x 90 pixels
- Plaatsing: enkel run of site = op alle pagina's van LinkNet
- Minimumperiode: 1 week
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Prijs: € 8 per 1.000 vertoningen – Aantal vertoningen 30.000 = € 240 / week
- Bestellen / info via onderstaande contactgegevens

2) Button – Inpage / week
- Afmetingen: 120x 60 pixels / 120 x 90 pixels
- Plaatsing: enkel per dochterpagina
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Prijsaanvraag: via link ( contact beheerder ) onderaan de dochterpagina waarop u
wenst te adverteren.

3) IMU of rectangle box – Rightpage / week
- Afmetingen: 250 x 250 pixels
- Plaatsing: enkel run of site = op alle pagina's van LinkNet
- Minimumperiode: 1 week
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Prijs: € 12 per 1.000 vertoningen – Aantal vertoningen 30.000 = € 360 / week
- Bestellen / info via onderstaande contactgegevens

4) Button – Leftpage / week
- Afmetingen: max. 170 x 90 pixels
- Plaatsing: enkel run of site = op alle pagina's van LinkNet
- Minimumperiode: 1 week
- Plaats linkerkolom, onder aanverwante dochterpagina's
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Prijs: € 7 per 1.000 vertoningen – Aantal vertoningen 30.000 = € 210 / week
- Bestellen / info via onderstaande contactgegevens

Adverteren ? Werkingswijze

● U stuurt een e-mail met uw (bedrijfs)naam, naam, facturatieadres, BTW nummer,
rechtsreeks telefoonnummer op naar info@linknet.be , vergeet niet uw url en tekst
mee te sturen waarop wij een link moeten plaatsen. Indien je een banner(s) wenst
te plaatsen, vergeet deze niet meer te verzenden via mail.

● Wij maken een factuur op en verzenden deze via mail naar uw opgegeven e-
mailadres

● Na betaling van het facturatiebedrag zal uw advertentie geplaatst worden volgens
de omschrijving op de factuur.

● Wij contacteren u na het aflopen van de advertentie.



Meer info ? - Contactgegevens

LinkNet – ZionMedia BVBA
Hovenierstraat 44
9940 Evergem – Gent
België

Tel: +32 (0)9 /330.01.77
Fax: +32 (0)9 /330.01.77

E-mail: info@zionmedia.be


