Adverteren op
hagelandactueel.be

Always on top banner (vaste banner)

Stick(y) to the left banner (vaste banner)

Tarief per week: € 400

Tarief per week: € 350

Stick(y) to the right banner (vaste banner)

The banner below

Tarief per week: € 350

Tarief per week: € 250

PUBLIREPORTAGE
Publi (artikel eenmalig in print + online)

		€ 250
Newsletter (plaatsing artikel)

		€ 150

FREQUENTIEKORTINGEN

		

1x		

				

12x

24x

30%

40%

		

Pakketprijs € 400
Adverteren of meer info?
info@primetime.be of 016 44 28 38

Adverteren op
hagelandactueel.be

FORMATEN
Always on top banner

Met meer dan 15.000 impressies per week is
Hagelandactueel.be in en rond de Hagelandse
regio hét leidende online nieuwsmedium. U bereikt
via een advertentiecampagne zeer gericht een
Hagelands publiek dat in de regio woont én koopt!

• Large: 960 x 200
• Large mobile: 640 x 222

Alle banners worden best op IN dezelfde
resolutie geëxporteerd met de correcte
afmetingen zoals hiernaast opgelijst.

Sticky to the left

Bestandsformaat:

• Medium: 940 x 150
• Medium mobile: 640 x 100
• Verticaal: 160 x 600

Sticky to the right
• Medium: 940 x 150
• Medium mobile: 640 x 100
• Verticaal: 160 x 600

The banner below
• Medium: 940 x 150
• Medium mobile: 640 x 100

-.JPG
- .GIF (De beweging moet minimaal
zijn en niet te bruusk. Goedkeuring
door ons is vereist.)
Bestandsgrootte: maximaal 150 kB
Bestandsgrootte mobile: maximaal 75 kB
Geen banners beschikbaar?
Wij maken ze voor u!

We hebben wel wat bronmateriaal
nodig zoals:
- Logo’s, bij voorkeur .EPS of .AI.
Anders .TIFF, .JPG of .PNG.
(minimale afmeting 1000 px breed)
- Beelden of foto’s, bij voorkeur in .TIFF,
.JPG of .PNG (minimale afmeting
1000 px breed)
- Tekst, bij voorkeur in .doc, .docx, .txt
of .rtf. (bewerkbare tekst)
- Lettertypes aanleveren indien geen
Google of Typekit font

Adverteren of meer info?
info@primetime.be of 016 44 28 38

- Graphic charter of design guidelines
aanleveren indien aanwezig zodat
conform kan worden gewerkt

