Tarievenkaart W.V. Sloterplas
Adverteerders
Ganzepraet, hét verenigingsmagazine

Twee maal per jaar ontvangen alle leden, donateurs en andere betrokkenen van
Watersportvereniging Sloterplas 'Ganzepraet', hét magazine voor alle in- en outs
over het water/bootleven op de haven én rondom de Sloterplas.
Buiten het feit dat alle leden de mogelijkheid wordt gegeven hierin een stukje te
schrijven, komen hier ook vaste rubrieken in voor. Denk hierbij bijvoorbeeld een
woord vanuit het bestuur, de redactie en de verschillende commissies. Aangevuld
met de introductie van (nieuwe) leden, verschillende puzzels en samenvatting van de
voorgaande ledenvergadering.
Daarnaast biedt het magazine voor ondernemers binnen
én buiten de vereniging de mogelijkheid om te adverteren.
Een unieke mogelijkheid alle lezers bekend te maken met
uw product, dienstverlening of uw kennis & kunde.
Hoever wij hiermee reiken? Op dit moment heeft de
vereniging ongeveer 200 leden en/of donateurs, waarvan
een flink aantal ook ondernemers zijn. Vanuit dat
vertrekpunt ligt het bereik van het magazine tussen de 400
en 600 personen. Daarbij moet gezegd worden dat 90%
van de leden / ontvangers woonachtig en/of gevestigd zijn
in de regio (Groot) Amsterdam.

Onderstaand de tarieven*:
-

Advertentie met formaat: 1/3 pagina (186 x 85 mm)
Advertentie met formaat: 2/3 pagina (186 x 173 mm)
Advertentie met formaat: 1/1 pagina (186 x 262 mm)

Incl. BTW
€50,00
€85,00
€125,00

Excl. BTW
€50,00
€85,00
€125,00

* Belangrijk om te weten is dat de weergegeven tarieven per jaar gelden. Oftewel, de
advertentie(s) in twee edities van de Ganzepraet per jaar zullen worden weergegeven. Het
magazine wordt standaard uitgegeven in grijs-tinten. Advertenties zullen dan ook in grijstinten worden weergegeven. Heeft u de voorkeur voor een advertentie in kleur? Dan is dit
mogelijk voor een meerprijs van €25,00 (in- en exclusief BTW) per jaar. Indiende advertenties
zullen ieder kalenderjaar stilzwijgend worden verlengd.

Tarievenkaart W.V. Sloterplas
Adverteerders
Website

Buiten adverteren in het verenigingsmagazine, biedt de vereniging ook de
gelegenheid om op de website te adverteren. Deze website is medio 2018
gelanceerd en trekt op dit moment (september 2018) tussen de 35 en 55 unieke
(gerichte/terugkerende) bezoekers per dag, waarbij wij verwachten nog voor het
einde van 2018 over de 100 unieke bezoekers per dag te gaan.
De website kent daarbij een toegewijde pagina waarop
de gewaardeerde adverteerders hun advertenties
tonen. Een pagina die overigens direct door een
opvallende button vanaf de homepagina te vinden is.
Daarnaast biedt de vereniging een mogelijkheid om
exclusief op de homepagina te adverteren door middel
van een nieuwsitem. Dit is een ‘eigen’ pagina op de
website die direct benaderbaar is via een vermelding
met foto op de homepagina. Dit kan zijn een publicatie
van een advertentie, maar kan ook een publicatie van
een door uzelf aangeleverd artikel met fotomateriaal
over een willekeurig product, locatie en/of
dienstverlening zijn.
Indien gewenst kan de vereniging u ondersteunen in
het opstellen van uw advertentie en/of artikel. Deze
ondersteuning is kosteloos, maar wel dient u zelf tekst
en beeldmateriaal aan te leveren.

Onderstaand de tarieven*:
- Advertentie / Artikel op de homepagina: Inclusief weblink
- Advertentie op Adverteerderspagina: Inclusief weblink

Incl. BTW
€45,00
€25,00

Excl. BTW
€45,00
€25,00

* Belangrijk om te weten is dat de weergegeven tarieven per jaar zijn. Na plaatsingsdatum
staat uw advertentie en/of artikel één jaar op de website. Na deze periode zal deze
automatisch worden verwijderd. Eventuele verlenging is uiteraard mogelijk, en zal per jaar
worden ingezet tegen alsdan geldende tarieven.

Tarievenkaart W.V. Sloterplas
Adverteerders
Interesse?

Heeft u vragen over het plaatsen van een advertentie en/of artikel in ons
verenigingsmagazine en/of op onze website? Neem dat contact op met het bestuur
via bestuur@wvsloterplas.nl.
Wilt u direct een advertentie en/of artikel
aanmelden, kunt u dit doen door deze
aan te melden op onze website. Op deze
pagina kunt u direct uw (contact)gegevens, advertentiewensen en/of
eventuele vragen of opmerkingen
indienen. Na het indienen van deze
gegevens ontvangt u direct een
ontvangstbevestiging met instructies over
het indienen van het eventuele tekst en/of
beeldmateriaal.
Daarnaast kunt u uw advertentie en/of artikel ook via email aanmelden. Dit kunt u
doen door een email te sturen naar bestuur@wvsloterplas.nl. Wel is het van belang
dat u hierin de onderstaande informatie vermeld:
-

Bedrijfsnaam, contactpersoon, telefoonnummer & e-mailadres.
Adres, vestigingsplaats, postcode en kamer van koophandel nummer.
Weblink (Website).
Advertentiewens (Magazine): Grijstinten of kleur.
Formaatkeuze (Magazine): 1/1 pagina, 2/3 pagina of 1/3 pagina.
Inhoud: (Website en/of Magazine): Tekst & beeldmateriaal.

