
Miljoenenbereik de hele lente lang!

mobile

tablet

website

Miljoenen bezoekers leven mee met het wel en wee van de kleinste koolmees tot de grootste  
oehoe. Sinds 2007 kun je met de webcams van Vogelbescherming Nederland rechtstreeks in 
vogelnesten kijken, live, 24 uur per dag, van 1 maart tot 1 juli!

beleef de lente

bannering

Op beleefdelente.nl bieden we één mogelijke bannerpositie aan, namelijk een leaderboard.  
Deze wordt bovenaan elke pagina getoond direct onder de navigatiebalk. Doordat de website  
van beleefdelente.nl een responsive design heeft, wordt de banner getoond op elk device.  
Bannering vanaf € 17,50 CPM. Formaat van de banner is 728x90 pixels.
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Beleefdelente.nl wordt in de periode van 1 maart tot 1 juli ruim 60 miljoen keer bezocht. In 
2013 trok beleefdelente.nl ruim 1,2 miljoen unieke bezoekers aan. De bezoekers van  
beleefdelente.nl kijken gemiddeld 6 minuten per webpagina en komen meermaals terug  
op beleefdelente.nl om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen. 

Advertentieverkoop: Bas van Deventer T 0314 - 355 827 E bas.van.deventer@pshmediasales.nl
Advertentiemateriaal: Manon Hubers   T 0314 - 355 839  E manon.hubers@pshmediasales.nl
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Maand aantal pageviews

Januari 111.000

Februari 334.000

Maart 13.600.000

April 13.850.000

Mei 14.600.000

Juni 6.800.000

Juli 390.000

Augustus 95.000

September 65.000

Oktober 55.000

November 50.000

December 52.000

Zeer hoog bereik

w Met beleefdelente.nl realiseert u een hoge conversie en ROI
w U profiteert van een zeer hoog bereik 
w Uw banner wordt lang getoond. U hebt dus meer kans uw boodschap over te brengen
w	 Regelmatig media-aandacht voor beleefdelente.nl
w	 U steunt Vogelbescherming Nederland
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de doelgroep

w Hoger opgeleide 45-plussers
w  Interesse in kunst en cultuur
w  Houdt van actieve vakantie
w  Actieve, kleine gezinnen

w  Liefde voor de natuur
w  Duurzaamheid, milieuvriendelijkheid 
 en MVO zijn erg belangrijk

www.beleefdelente.nl


