Zomer Special

Introductie

Hoewel de zomer nog ver weg is, gaat heel
Nederland al wel de zomervakantie boeken!
Wil jij ook de vakantieganger bereiken? Wil jij je verhaal kwijt aan de vroegboeker?
Bereik, activeer en engageer 8 miljoen unieke bezoekers op dit prachtige weer
netwerk waar onze redactie graag met jou een content samenwerking aangaat.
Ben je voor jouw merk op zoek naar een effectieve content samenwerking?
Bekijk dan deze Special ter inspiratie en neem gerust contact met ons
op voor een custom made contentvoorstel.

Fact & Figures
Bereik IMN Websites
Bereik IMN Apps
Nieuwsbrieven, Laatste weernieuws

35.000.000
4.000.000
21.000

Social media
Twitter

( k volgers )

Facebook fans
Instagram volgers (net begonnen)

87.700
21.000
1.331
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Strategie

1

Kies jouw weerexpert
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Content Creatie:
Creëer samen met de weerexpert
content voor op Weerplaza
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Zorg voor bereik middels verspreiden
van content via blogs, nieuwsbrieven,
social posts en rich media uitingen

Blog op Weerplaza.nl
Marco Verhoef

Raymond
Klaassen

Wilfred Janssen

Weerplaza nieuwsbrief
Facebook volgers

21.000

Instagram volgers

1.300

Twitter volgers

87.800
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1. Kies jouw weerexpert

Marco Verhoef

Raymond Klaassen

Wilfred Janssen

Meteoroloog & presentator NOS

Meteoroloog

Meteoroloog

“Mijn ideale vakantieland is Oostenrijk. Ik ben helemaal wild van bergen,

“Favoriete land: Waar de zon schijnt en het gezellig is. De

“Mijn ideale zomervakantiebestemming is er een met een

‘s zomers in de zon, ’s winters in de sneeuw. Oostenrijk heeft het

laatste jaren (en ook dit jaar) Spanje en in het bijzonder Ibiza.

prachtig landschap. Denk hierbij aan de Alpenlanden en

allemaal, het is betaalbaar, de mensen zijn er vriendelijk en met steden

Ik hou van niets doen en van de zon genieten, 's avonds lekker

Scandinavië of de National Parks in de Verenigde Staten. Ook

als Innsbruck, Salzburg en Wenen kun je ook nog wat als het onverhoopt

eten met een goed glas rosé. Zelf experimenteren met eten op

moet de bestemming een 'mooi' klimaat kennen. Ik houd meer

een keer tegen zit met het weer. Ik houd van fietsen, skiën en wandelen.

de BBQ vind ik heerlijk. Verder: Strand, zee, zon, lachen en

van een dag stapelwolken en een onweersbui dan van strakblau-

In de zomer komt het meestal neer op wandelen. Een mooie bergtocht

uitrusten. Vooral geen ingewikkelde dingen..”

we luchten bij temperaturen van 30 graden. Overdag ga ik

van een dag; heerlijk! Fietsen is er nog niet veel van gekomen, maar dat

wandelen, bezienswaardigheden bezoeken of rustig vissen en 's

doe ik dan ook nog niet zo heel lang.”

avonds geniet ik van een onweersbui tijdens zonsondergang!
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2. Creëer samen met de expert content
Bijvoorbeeld een blog, nieuwsbrief, Facebook of Instagram post. En adverteer op ons netwerk met native advertising, display of rich media voor een complete campagne.
Voor de zomer hebben we een drietal pakketten gemaakt. Ontdek code geel, oranje en rood op ons netwerk!

CODE GEEL PACKAGE

5K

Inzet

Volume

Tarief

Sponsored story, Social Media post (Weerplaza)

Fixed

1

1.750,00

Native banner (Buienalarm en weerplaza app)

CPM

260.000

3.250,00
5.000,00
Code Geel pakket: € 5.000,-

CODE ORANJE PACKAGE

10K

Inzet

Volume

Tarief

Sponsored story, Social media post (Weerplaza)

Fixed

1

1.750,00

HPTO @ weerplaza

CPM

222.222

5.000,00

Native Banner (Buienalarm app)

CPM

140.000

1.750,00

1

1.500,00

Nieuwsbrief item

10.000,00
Code Orange pakket: € 10.000,-

CODE ROOD PACKAGE

15K

Inzet
Sponsored story, Social media post (Weerplaza)
HPTO @ weerplaza

CPM

Nieuwsbrief items
Native banner (buienalarm app)

CPM

Volume

Tarief

Fixed

2

3.500,00

CPM

266.667

6.000,00

CPM

2

3.000,00

200.000

2.500,00
15.000,00
Code Rood pakket: € 15.000,5

3. Activatie
Jaag de content aan via een Homepage Take Over,
social media en een van de nieuwsbrieven van Infoplaza
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Contact

Uiteraard zijn er meer mogelijkheden dan alleen de pakketten.
Wil jij een campagne op maat of heb je nog vragen?
Neem dan vooral contact op met ons mediasales team
of onze partner Semilo en bekijk Infoplaza Media Netwerk
(imn.infoplaza.nl) voor nog meer inspiratie!

Contactgegevens:
mediasales@infoplaza.nl
085 – 2103008
info@semilo.nl
020 – 5206100
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