Tariefkaart online 2019
Adverteren op www.nfn.nl
Naaktrecreanten vinden op deze aantrekkelijke website alle informatie over naaktrecreatie, naturistische
organisaties, vakantiebestemmingen, verenigingen, sauna en wellness, ledenaanbiedingen en
advertenties. De site trekt maandelijks circa 35.000 unieke bezoekers en biedt adverteerders interessante
mogelijkheden om hun bedrijf te promoten via een banner.
Iedere naakt gerelateerd bedrijf krijgt een standaard vermelding op onze site. Wilt u meer informatie en
foto’s van uw locatie op onze site dan kunt dit doen doormiddel van een pluspakket.
Online Uitkijkje (rubrieksadvertentie)
Basistarief

max. 123 leestekens incl. spaties

€ 17,28

Elke volgende regel

41 leestekens incl. spaties

€ 5,37

Online opgeven via het digitale formulier op
www.nfn.nl/rubrieksadvertenties. Of vraag een plaatsingsbon aan via
+31 (0)33 253 30 50 of via ad@nfn.nl

Online nieuwsbrief
De nieuwsbrief wordt ongeveer 12 keer per jaar verstuurd.
Nieuwsbriefbanner

Tarieven

Aanleveren

Advertorial

€ 250,- (max. 1 per nieuwsbrief)

Foto + introtekst
(150 woorden) + link website

Uitgelicht ledenvoordeel

€ 125,- (max. 2 per nieuwsbrief)

Foto + introtekst
(150 woorden) + link website NFN

Frontpage www.nfn.nl

Pluspakket voor locaties
Dit is een mogelijkheid om uw locatie-detailpagina te personaliseren. Op deze pagina kunt u door middel
van een advertentietekst informatie kwijt over uw locatie en kunt u extra foto’s plaatsen. Tevens worden
op uw persoonlijke pagina geen banners van andere adverteerders getoond. Deze extra’s zijn een
aanvulling op de algemene tekst die NFN over uw locatie publiceert. NFN blijft bevoegd aangeleverde
teksten te redigeren. Meer informatie op www.nfn.nl/pluspakket

Tarief

Voordelen

Pluspakket (incl. eigen banner*)
€ 600,- per jaar

• U kunt max. 25 foto’s van uw locatie tonen.
• U krijgt een grotere, eigen headerfoto.
• U kunt een advertorial plaatsen (=
promotionele tekst, geschreven door u).
• U koopt de bannerposities af, dat betekent
geen banners van andere adverteerders.
• U kunt uw eigen banner plaatsen op uw
persoonlijke pagina.

* U levert zelf een banner aan in het juiste formaat
(728 x 90 pixels)

NFN blijft bevoegd om aanleverde teksten te redigeren.

Banners
U kunt een banner (advertentie) plaatsen op www.nfn.nl. De banner koopt u op basis van het aantal
paginavertoningen binnen een bepaalde termijn. Dit houdt in dat er meerdere banners op dezelfde
vertoningspagina’s rouleren. Bij elke nieuwe vertoning van de pagina wordt een andere banner
gepubliceerd. De frequentie van de vertoningen wordt zo afgesteld dat het totale aantal ingekochte
vertoningen daadwerkelijk getoond wordt binnen de door u gekochte periode. NFN heeft de gebruikerservaring van haar bezoekers hoog in het vaandel staan. Daarom dient een banner aan een aantal standaard
uitgangspunten te voldoen.

Aanleverspecificaties banner
Banner (niet bewegend/plat)

Banner (bewegend)
• Aanleveren in (animated) GIF.
• Audio mag alleen door de gebruiker worden
geïnitieerd (mouse over of mute off).
• Een banner dient een vloeiende animatie te
hebben. Het continu opzichtig knipperen,
trillen of bewegen van (een deel van) de
banner is niet toegestaan.
• Een geanimeerde banner mag maximaal 3
keer afspelen, geen oneindige loop bevatten
en dient daarom te eindigen met een
stilstaand beeld.
• De aangeleverde banner moet de exacte
maat van de gekozen bannersoort hebben;
• Een banner mag uit maximaal 5 frames
bestaan.

• Aanleveren in JPEG.
• De aangeleverde banner moet de exacte
maat van de gekozen bannersoort hebben.

Soort banner

Formaat

Kosten

Vertoond op pagina

Leaderboard

728 x 90 px

€ 10,- per 1000 views

•
•
•
•

Skyscraper

160 x 600 px

€ 250,- per maand.
Op aanvraag.

• Vaste positie
locatiepagina

Rectangle

300 x 250 px

€ 20,- per 1000 views

• Homepage
• Actueel
• Evenementen

Leaderboard XL

970 x 90 px

€ 20,- per 1000 view

• Homepage

Locatie
Locatie detail
Evenement detail
Actueel detail

Bannertarieven zijn exclusief BTW en eventuele bijkomende technische kosten (corrigeren, vertalen, opmaken,
omzetten in het juiste bestandsformaat etc.). Een banner wordt ingekocht per 1000 views (1 view = 1 vertoning)
Reserveren en aanleveren advertentiemateriaal via ad@nfn.nl.

Op deze tariefkaart zijn de advertentievoorwaarden van NFN van toepassing. Zie
www.nfn.nl/advertentievoorwaarden.
In deze brochure vindt u alle informatie over de advertentiemogelijkheden en prijzen van NFN-media. Wilt u aanvullende informatie, neem dan contact met ons
op via +31(0)33 253 30 50 of ad@nfn.nl.
Alle bedragen in deze tariefkaart zijn excl. BTW.

