Advertentiemogelijkheden Dierenartskiezen
Laatste update: november 2018
Promotionele mogelijkheden Dierenartskiezen.nl
Wil je zichtbaar worden bij Nederlandse huisdierbezitters? Wij groeien snel en met ruim 20.000
bezoekers per maand, 1.200 dierenartsen en 5.000 nieuwsbrieflezers heeft Dierenartskiezen het
grootste bereik in de sector.
Aanmelden
Het is nu voor jou ook mogelijk om van dit succes te profiteren en laat Dierenartskiezen je helpen om
jouw sales en marketingdoelstellingen te overtreffen. Hieronder kan je zoal lezen wat wij in
algemene termen kunnen aanbieden. Wil je bijvoorbeeld een specifieke groep huisdierenbezitters
targeten, dan behoort dat ook tot de mogelijkheden. Bel met ons op 088-1600450 of mail naar
adverteren@dierenartskiezen.nl als je meer wilt weten.
Kenmerken Dierenartskiezen.nl
•
•
•
•
•
•
•

De website www.dierenartskiezen.nl heeft geen winstoogmerk en kan bestaan dankzij haar
vrijwilligers, adverteerders en donateurs.
Ons doel: Elk huisdier de beste dierenzorg bieden.
Wij vergelijken op kwaliteit door de baasjes van de huisdieren een review te laten schrijven.
Uiteraard verwijdert onze redactie ongepaste reacties.
Alle 1.200 huisdierenartsen in Nederland staan bij ons op de site.
De dierenarts kan zelf via de website inzicht in de prijzen van de meest voorkomende
standaardbehandelingen bieden en alle algemene gegevens onderhouden.
We hadden in september 2018 17.000 bezoekers op de website en denken dit jaarlijks te
verdubbelen.
De resultaatpagina, na een zoekopdracht naar dierenzorg, werd 13.000 keer in september 2018
bekeken.

Bezoekersprofiel
Natuurlijk wil je als adverteerder graag weten aan wie we jouw advertenties laten zien. Daarom
hebben wij dit voor jou in kaart gebracht. Download daarvoor onze factsheet.
Regels adverteerders
Wij hanteren een eenvoudig advertentiebeleid waarbij wij de gebruikerservaring van de bezoekers
centraal stellen. Dit betekent het volgende:
1. Snelle laadtijden. Een snel ladende website op een gewone computer als op een mobiel
apparaat is erg belangrijk. Wij plaatsen dan ook geen banners waarvan de initiële laadgrootte
groter is dan 150kb.
2. Wij plaatsen geen banners die irritant zijn voor de bezoeker. De banner mag de bezoeker niet
in de weg zitten en wij beperken dan ook de ruimte op elke pagina waarvoor banners
beschikbaar zijn.
3. Banners welke niet via derden, zoals Google Adsense, zijn aangeboden, worden altijd door
een medewerker van Dierenartskiezen inhoudelijk gecontroleerd.

4. Wij zijn vrij om een banner te weigeren zonder hiervoor een reden te hoeven afgeven.
Uitingen die niet aansluiten op onze bezoekersgroep worden in het algemeen standaard
geweigerd.
5. Wij hanteren vaste en transparante tarieven voor de adverteerders. Ook is een standaard
overeenkomst van toepassing.
6. De advertentieovereenkomst is maandelijks opzegbaar, tenzij anders overeengekomen.
7. Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing. Zie:
https://www.dierenartskiezen.nl/Algemene-voorwaarden

Met banners adverteren op de website
Wij hebben een aantal locaties binnen de website waar geadverteerd kan worden. In de
onderstaande tabel vind je een overzicht van de verschillende locaties en prijzen per maand.
Voorbeelden met screenshots zijn in de bijlage (aan het einde van dit document, volgens ID) te
vinden. Zo adverteer je op onze homepage al vanaf 250 euro per maand, dat is slechts 1,25 cent per
bezoeker.
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Targeting
Elke bezoeker op Dierenartskiezen.nl start met het invullen van de onderstaande informatie.
Hierdoor is het mogelijk om de bezoeker verschillend te targeten en daardoor zeer relevante
advertenties voor te schotelen.
•
•
•
•

Type huisdier (hond, kat, konijn)
Type behandeling (consult, periodieke inenting, castratie, sterilisatie)
Leeftijd huisdier (0 t/m 15 of ouder, met stappen van 1 jaar)
Postcode

Wanneer men van dynamische targeting gebruik wilt maken, graag dit kenbaar maken in de initiële
aanvraag.

Plaatsen advertorial in de vorm van een blogpost
Het is mogelijk om voor jouw merk of product dat je wilt promoten een blogartikel te laten schrijven.
Dit artikel wordt geplaatst tussen onze reguliere blogposts en is een effectieve manier om aandacht
te genereren. Gemiddeld is de blogpost een maand zichtbaar op de homepage en daarna is deze te
vinden via de overzichtspagina.
De investering in een blogpost is opgebouwd uit de volgende componenten:
•
•
•

Schrijven artikel door onze redactie op basis van jouw input inclusief één revisie en
rechtenvrije afbeelding € 350,Plaatsen van het artikel, na revisie, op de website en minimaal 1 maand zichtbaar op de
homepage € 300,Het artikel is minimaal 12 maanden gratis zichtbaar via de overzichtspagina

Heb jij, bijvoorbeeld als dierenarts, interessante informatie voor huisdiereigenaren die niet
commercieel getint is? Deel je concept artikel/blogitem met ons en wij zullen dan beoordelen of wij
deze kosteloos plaatsen. Als dank word je als gastredacteur inclusief linkje genoemd. Stuur je bericht
in dit geval naar ervaringen@dierenartskiezen.nl
Aanmelden?
Heb je interesse in een andere manier van adverteren en zorg jij ook daarmee dat wij kunnen blijven
bestaan, bel of mail dan ook gerust! Bel ons op 088-1600450 of stuur een mail naar
adverteren@dierenartskiezen.nl
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