Koopplein Oost Achterhoek
De grootste lokale online marktplaats voor de Oost Achterhoek! Dat is Koopplein. (zie
www.koopplein.nl/oost-achterhoek ). Altijd gratis te gebruiken door particulieren, hoog aantal lokale
websitebezoekers en hét platform voor lokaal en betaalbaar online adverteren!
Koopplein Oost Achterhoek is in beheer van Addink Media uit Lichtenvoorde.
Adverteren op Koopplein.nl Oost Achterhoek
De kaderadvertenties (banner, tegel of XL tegel) op Koopplein.nl staan tussen het (relevante) particuliere
aanbod. Je adverteert naar keuze; branchegerelateerd of bij het brede publiek. Welke keuze je ook maakt,
alle bezoekers van Koopplein.nl hebben een koopintentie. Dat maakt je advertentie veel effectiever dan in
een informatie- of nieuwsverstrekkend medium. Ook zijn de advertenties, in tegenstelling tot de
traditionele media, altijd klikbaar en kun je linken naar ieder webadres of telefoonnummer. Door een
gratis link van Koopplein.nl verstevig je de positie van je website bij de zoekmachines zoals Google.
Nieuwsgierig? Neem eens een kijkje op www.koopplein.nl/oost-achterhoek
Online only tarieven
Koopplein.nl heeft er voor gekozen om gemakkelijk en snel met éxtra veel korting direct online jouw
kaderadvertentie in te laten kopen.
Meer dan 70% korting!
Wij willen jou, ter introductie van bovenstaande wijziging, direct flink mee laten profiteren met hoge
kortingen op de adviestarieven. Tot meer dan 70% voordeel op de adviesprijzen van Koopplein
Nederland! Hieronder vind je een overzicht van de producten en actietarieven.

Kaderadvertenties
De kracht van een Kaderadvertentie
Kaderadvertenties vallen veel meer op dan Rubriekadvertenties. Ook worden Kaderadvertenties altijd
gratis voorzien van een link en relevante zoekwoorden. Kijk voor voorbeelden op www.koopplein.nl/oostachterhoek .
Deze vorm van adverteren is uitstekend geschikt voor het creëren van naamsbekendheid en het ‘top of
mind’ blijven bij de bezoekers. Zij komen de naam van jouw bedrijf regelmatig tegen en zullen deze
onbewust in hun geheugen opslaan. Hieronder drie voorbeelden van onze Kaderadvertenties.

Voorbeeld: (top)Banner
Voorbeeld: Tegel

Voorbeeld: XL Tegel

Voordelige keus
Groot bereik

Slechts 2 posities per
Rubriek
Valt ook bij weergave op
mobiel extra op

In het algemeen geldt dat
Kaderadvertenties worden niet getoond op betaalde Detailpagina’s. Ook kunnen er geen posities worden
afgenomen op de pagina ‘Laatste Advertenties’, omdat deze pagina uitsluitend wordt gebruikt voor het
random tonen van Kaderadvertenties uit andere Rubrieken.

Rubrieken
Wij werken met rubrieken. Per rubriek kun je adverteren.
Homepage
> homepage koopplein Oost Achterhoek
Uitgelicht
> uitgelichte rubrieken Plein toppers, gratis aangeboden en Lenen
Laatste advertenties
> pagina met altijd het laatste geplaatste aanbod (best bekeken!)
Hoofdrubriek
> hoofdonderwerp van aanbod (bijv Huis & inrichting)
Subrubriek
> subonderwerp bij hoofdrubriek (bijv. eethoeken)
Datailpagina
> pagina met betreffende advertentie (bijv. te koop eettafel met 6 stoelen)

Positiemogelijkheden Kaderadvertenties
Homepage
Uitgelicht

Laatste
advertenties

Tegel
XL Tegel
Banner
Topbanner

Hoofdrubriek

Subrubriek

Random

Detailpagina

Random

Tegels kunnen worden geplaatst in iedere Hoofdrubriek en met een toeslag ook op de homepage. In de
overige Uitgelicht Rubrieken kunnen geen Tegels worden geplaatst.
Alle tegels worden random weergegeven in de populairste Rubriek ‘Laatste Advertenties’.
In iedere Rubriek is onderaan de pagina plaats voor 2 XL Tegels. De XL Tegels die in de Uitgelicht
Rubrieken en op de Homepage zijn geplaatst worden random getoond in de Rubriek ‘Laatste
Advertenties’. In de overige Hoofdrubrieken worden deze advertenties doorgeplaatst in iedere Subrubriek
en op de betreffende Detailpagina’s. De XL Tegel onderscheid zich door zijn afmeting, positie op de
website en opvallende weergave op mobiele telefoons.
Voor Banners kan worden gekozen uit iedere Uitgelicht Rubriek, met uitzondering van de Homepage. In
de overige Rubrieken kies je voor een Hoofdrubriek die het best past bij jouw branche. Je Banner
verschijnt dan in iedere Subrubriek en random bovenaan de pagina van de betreffende Hoofdrubriek en
de bijbehorende Detailpagina’s.
Voor de Topbanners zijn slechts 4 (top) posities beschikbaar. Deze bevinden zich altijd bovenaan de
Uitgelicht Rubrieken en de Homepage. Alleen deze advertenties worden ook random getoond bovenaan
de populairste pagina ‘Laatste Advertenties’.
Jaartarieven Kaderadvertenties*
Adviesprijs
Online only
Koopplein NL
tarief
Tegel
XL Tegel
Banner
Topbanner
Extra!

Korting
in %

Toeslag
animated

Toeslag
homepage

Toeslag
KP Nederland

71%

100%

100%

100%

€ 714,00
€ 195,00
73%
100%
100%
€ 834,00
€ 245,00
71%
100%
100%
€ 1.134,00
€ 295,00
74%
100%
100%
Tijdelijk inclusief éénmalige opmaakkosten twv € 65,- per advertentie

100%
100%
100%

€ 594,00

€ 175,00

Rubrieksadvertenties
Scoren met Rubriekadvertenties
Bij adverteren met een kaderadvertentie ontvang je gratis een bundel van 30 losse rubrieksadvertenties
per maand.
Zakelijke Rubriekadvertenties hebben dezelfde vorm en inhoud als de gratis particuliere advertenties en
worden dertig dagen getoond. Zij onderscheiden zich subtiel door een groene in plaats van witte
achtergrond. Je kunt maar liefst 18 afbeeldingen toevoegen, zoveel tekst als je wilt en natuurlijk ook een
link plaatsen. Wil je echt opvallen, dan is tegen een meerprijs een gele achtergrond beschikbaar.

Alle Rubriekadvertenties worden altijd gratis en automatisch doorgeplaatst op ‘Koopplein Nederland’.
‘Koopplein Nederland’ geeft een totaaloverzicht van alle Rubriekadvertenties van de 240 lokale
Kooppleinen. Zo adverteer je lokaal én landelijk in één handeling.

1Voorbeeld: 2 zakelijke- en 2 particuliere Rubriekadvertenties

Interesse?
Wanneer je interesse hebt in de vele mogelijkheden met betrekking tot adverteren op Koopplein.nl, stuur
dan een e-mail naar koopplein@addink-media.nl Wij nemen graag contact met je op voor uitleg en/of
advies op maat.
* Alle bedragen zijn per jaar en exclusief btw.

