Tariefkaart UWKeukenprof
Het vakplatform voor de keukenbranche. UWKeukenprof.nl speelt daar op in
met een volledig digitale omgeving. Niet alleen met de website maar ook met
de nieuwe App van UWkeukenprof.nl (Android en IOS)

Met één druk op de knop kunt u uw doelgroep informeren over een nieuwe
actie, een nieuw product of een belangrijke ontwikkeling in uw bedrijf. Een
kortere lijn bestaat er niet. Bovendien heeft UWKeukenprof dankzij de
langlopende platforms (websites, Linkedin en magazines) van UW Keuken, UW
Woonmagazine etc. een enorm netwerk in de branche en heeft een groot
bereik voor uw nieuws in de kern van uw doelgroep.
Het nieuws a la minute en direct bij uw doelgroep, gecombineerd met een groot
bereik in de retail en industrie.
Op de website van UWkeukenprof.nl leest u alles over de keukenbranche wat u
wilt weten; nieuws over mensen, producten, fabrikanten, importeurs, beurzen,
vacatures, marketing en markteconomie.

UWKeukenprof bestaat uit:
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Mogelijkheden:
Homepage - banner 300 x250 pix of 190x500 pix

€ 95,-

Plaatsing medium rectangle 300x250 pixels aan de rechterzijde en staande banner banner

190x500 pix aan de linkerkant.
(prijs per maand)

Banner vervolgpagina's Medium rectangle banner 300 x250 pix of leaderboard 90x728 pix

€ 65,-

Plaatsing per banner aan rechter of onderzijde alle pagina's behalve de homepage.

(prijs per maand)

Plaatsing vacature

€ 95,-

Plaatsing bij vacatures en wordt gedeeld via Linkedin.

Plaatsen 5 reclame berichten (push)
Redactie plaatst 5 reclame-(push) berichten op de homepage en deelt deze via Linkedin

€ 300,-

Plaatsen 10 reclameberichten (push)

€ 500,-

Redactie plaatst 10 reclame-(push) berichten op de homepage en deelt deze via Linkedin
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