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Beleef meer, beleef mee

e-Fietser.nl is het onafhankelijke contentplatform dat 
consu menten op een vernieuwende wijze informeert over 
de mogelijk heden van e-biken. Het platform, dat 
inmiddels live is, informeert, inspireert, adviseert en 
vermaakt consumenten door middel van blogs, vlogs, 
nieuws, routes, reviews, testen, video’s, artikelen en 
reportages. Verder biedt het leuke tools, winacties en 
beantwoordt het vragen rondom e-bikes, met als doel e-
biken verder te promoten en het gebruik te stimuleren. 

SPECIALS  •  PARTNERSHIP  •  PRODUCT TEST  •  REVIEWS  •  BRANDED CONTENT • E-BIKE VERGELIJKER • WIN-ACTIES

BRANDED CONTENT 
Uw verhaal, geschreven  

door de redactie,  
is een krachtig middel  

om uw boodschap  
te vertellen.

NIEUWSBRIEVEN 
Een advertorial is een  

tekstadvertentie met foto  
en link, die tussen de 

 redactionele content staat  
en dus niet te missen  

voor de lezer.

PRODUCT TESTEN 
Laat uw product testen  
door onze deskundige  

redactie, een mooie manier  
om uw product onder de  

aandacht te brengen

BANNERS 
Gericht adverteren met  
een banner! We denken 

 graag mee  over een  
passende campagne.



 Homepage  
leaderboard klein 

Afmeting: 728 x 90 pixels 

Tarief: €195 / maand 

Homepage billboard 
Afmeting: 970 x 220 pixels 

Tarief: €250 / maand 

Homepage banners

  
Homepage square 
Afmeting: 325 x 325 pixels 

Tarief: €175 / maand

 Homepage  
leaderboard groot 

Afmeting: 970 x 90 pixels 

Tarief: €225 / maand

Specificaties: 
GIF, JPEG, PNG 

Link naar  
eigen website 

Animatie toegestaan 
Max. 1mb



Article top 
Afmeting: 728 x 90 pixels 

Tarief: €175 / maand

Article bottom 
Afmeting: 728 x 90 pixels 

Tarief: €125 / maand

Sidebar square 
Afmeting: 325 x 325 pixels 

Tarief: €125 / maand

Sidebar rectangle 
Afmeting: 325 x 465 pixels 

Tarief: €150 / maand 

Content banners

Specificaties: 
GIF, JPEG, PNG 

Link naar  
eigen website 

Animatie toegestaan 
Max. 1mb



Nieuwsbrief advertorials
Een advertorial is een tekstadvertentie met foto, 
met doorklikmogelijkheden naar de website van 
de adverteerder. De advertorial in een nieuwsbrief 
staat tussen de redactionele content en is daarom 
niet te missen voor de lezer. De advertorial is een 
advertentie met serieuze content: de informatie 
over product of promotionele actie komt geloof-
waardig over. Dat is de kracht van een advertorial. 
De basisuitvoering van de advertorial bestaat uit 
een afbeelding die links of recht van de tekst staat.

Nieuwsbrief advertorial 
Afmeting: 400 x 300 pixels 

Tarief: €125,-

Bereik de e-fietser!



Partnerpakketten
Naast de individuele banner en advertorial moge-
lijkheden is het ook mogelijk om een partnerpakket 
af te nemen waardoor je het hele jaar zichtbaar 
bent. We hebben 3 verschillende partnerpakketten:

   Content partnership Cruise  
4  1x test van een product naar keuze  
     (test door ervaringsdeskundige) 
       • Incl. share via Social Media 
4  1x review product naar keuze (review door redactie) 
       • Incl. share via Social Media 
4  1x Branded story  
       • Incl. share via Social Media 
4  1x Rectangle site banner (homepage - maand) 
4  1x block site banner (sidebar - maand) 
4  Persberichten en nieuwsberichten worden hele jaar  
     gepubliceerd (als nieuws) 
       • Worden regelmatig gedeeld via Social Media 
4  Opname op partner pagina 
4  Video: 1x reclame/promo spot (max. 2 minuten) 
       • Incl. share via Social Media

   Content partnership  fast 
4  2x testen van een product naar keuze  
     (test door ervaringsdeskundige) 
       • Incl. share via Social Media 
4  2x reviews product naar keuze (review door redactie) 
       • Incl. share via Social Media 
4  2x Branded story  
       • Incl. share via Social Media 
4  2x Rectangle site banner (homepage - maand) 
4  2x block site banner (sidebar - maand) 
4  Persberichten en nieuwsberichten worden hele jaar  
     gepubliceerd (als nieuws) 
       • Worden regelmatig gedeeld via Social Media 
4  Opname op partner pagina 
4  Video: 2x reclame/promo spot (max. 2 minuten) 
       • Incl. share via Social Media

   Content partnership Topspeed   
4  3x testen van een product naar keuze  
     (test door ervaringsdeskundige) 
        • Incl. share via Social Media 
4  3x reviews product naar keuze (review door redactie) 
        • Incl. share via Social Media 
4  3x Branded story  
        • Incl. share via Social Media 
4  3x Rectangle site banner (homepage - maand) 
4  3x block site banner (sidebar - maand) 
4  Persberichten en nieuwsberichten worden hele jaar  
     gepubliceerd (als nieuws) 
        • Worden regelmatig gedeeld via Social Media 
4  Opname op partner pagina 
4  Video: 3x reclame/promo spot (max. 2 minuten) 
        • Incl. share via Social Media

(€2500 / jaar) (€5000 / jaar) (€7500 / jaar)

SPECIALS  •  PARTNERSHIP   

PRODUCT TEST  •  REVIEWS   

BRANDED CONTENT • E-BIKE 

VERGELIJKER • WIN-ACTIES


