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Branded Content Regiospecials 2019
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Een kort journalistiek verhaal volgens een template, voorzien van een aantrekkelijke vormgeving.

Waarom inzetten
▶ Branding en merkvoorkeur realiseren

▶ Eenvoudig via socialmedia te delen

▶ Ruimte voor verdieping en achtergrond

▶ Staat tussen redactionele artikelen

▶ (Potentiële) klanten inspireren en informeren

▶ Bekijk hier het online voorbeeld voor alle specials

Hoe werkt het
▶ Bereik de hele maand een aanvullende doelgroep met de longread; een speciale webpagina op onze nieuwssites
▶ De longread is voorzien van alle dynamische online mogelijkheden zoals tekst, beeld, animatie en video
▶ De longread wordt onder de aandacht gebracht door middel van een bannercampagne
▶ De campagne van een verkocht specialpakket dient in de desbetreffende specialmaand te starten

Brons*

Zilver

Goud

Specials

144.000 Impressies

242.000 Impressies

469.000 Impressies

Maandoverzicht

Longread

Longread

Longread

▶ Maart: Zorg & Overheid

▶BC specialpakket Brons

▶ BC specialpakket Zilver

▶ BC specialpakket Goud

▶ April: Wonen & Interieur

▶ Woorden: max. 450

▶ Woorden: max. 450

▶ Woorden: max. 450

▶ Mei: Automotive

▶ Beelden: max. 3

▶ Beelden: max. 3

▶ Beelden: max. 3

▶ Juni: Onderwijs

▶ Youtube/Vimeo: 1

▶ Youtube/Vimeo: 1

▶ Youtube/Vimeo: 1

▶ September: Mode

▶ Looptijd: max. 4 weken

▶ Looptijd: max. 4 weken

▶ Looptijd: max. 4 weken

▶ Oktober: Energie & Wonen
▶ November: Zorg & Uitvaart

€ 750,00

€ 1250,00

€ 2500,00

Voorwaarden
▶
▶
▶
▶

Exclusief het schrijven van het artikel en beeld
Uitsluitend ADR nieuwsmerken en Het Parool
Opmaak volgens template (zie aanleverspecificaties)
Deadline materiaal: 2 weken voor aanvang Special

Voorbeelden

▶
▶
▶
▶

Geotargeting op aanvraag
Rapportage na het einde van de campagne
Alle prijzen zijn excl. BTW
*Product Brons wordt enkel uitgeleverd op mobiel

De kosten van het opmaken van de longread komen te vervallen bij deze special (t.w.v. €500,-)

