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Het meest complete advertentieplatform voor
uitvaart- en nalatenschapsprofessionals
Bedankt voor jouw interesse in adverteren op ons advertentieplatform. Een goede keuze,
want op deze manier weet je zeker dat je een groot aantal potentiële klanten bereikt. De
mensen die onze site bezoeken zijn concreet op zoek naar een bepaald product of bepaalde
dienst. Door op Erfwijzer.nl te adverteren, zorg je ervoor dat zij jou weten te vinden.
Wat houdt adverteren op Erfwijzer.nl precies in en welke mogelijkheden zijn er?

Adverteren op Erfwijzer.nl
Onze site Erfwijzer.nl heeft zo’n 40.000 bezoekers per maand. Besluit je te adverteren
op Erfwijzer.nl, dan ben je op verschillende manieren zichtbaar voor deze bezoekers.
Jouw profiel is goed zichtbaar en vindbaar via ons dienstverlenersplatform. Klanten
kunnen vanaf hier direct contact met jou opnemen. Daarnaast wordt jouw profiel ook
gekoppeld aan gerelateerde contentpagina’s. Hierdoor komt jouw bedrijf altijd op het
juiste moment naar voren bij de juiste klant.
Daarnaast vragen wij je ook om een blog te schrijven. Hierin kun je je nog verder
profileren. Je kunt bezoekers op een persoonlijke manier laten weten wie je bent en
waar je voor staat. Alle blogs worden ook gedeeld op social media en meegenomen
in de nieuwsbrief.

Tarieven

De tarieven die wij hanteren zijn als volgt:

Advertentie
€ 15,95 ex btw per maand
Voor centrale organisaties, verzekeraars en banken:
€ 750,00 ex btw per jaar
Hierbij aangesloten deelnemers/partners/vestigingen: € 15,95 ex btw per maand
Individuele adverteerders:

Maandelijks opzegbaar. Bij een contractduur van 6 maanden geen kosten voor het
plaatsen van de advertentie.

Banner
Op Erfwijzer.nl kan je kiezen uit twee formaten banners. De banner is een maand zichtbaar
op onze website en wordt op alle contentpagina’s vertoond. Achteraf wordt bekeken hoe
vaak jouw banner is weergegeven. Op basis hiervan sturen wij jou een factuur.
Aantal views
CPM tarief (per 1.000 views)
Bannerformaten respectievelijk

1.008.000 per jaar
€ 6,00 of € 8,00
350 x 300 en 1.080 x 160

Blogberichten
Jouw dienst of product specifiek
profileren? Schrijf een blog.
Besluit je om op Erfwijzer.nl te gaan adverteren, dan vragen wij je om een blog te
schrijven. Op deze manier kun je nog meer profijt te halen uit jouw advertentie.
Iedere blog is uniek en zorgt ervoor dat je nog beter zichtbaar bent. In de blog kun je
aangeven waar jouw onderscheidend vermogen ligt. De toekomstige klant leert jouw
bedrijf zo alvast een beetje kennen en is daardoor eerder geneigd om contact op te
nemen. Dit zorgt voor meer aanvragen uit jouw doelgroep. Daarnaast levert jouw blog
een belangrijke bijdrage aan de verbreding van Erfwijzer.nl.
De eerste blog zit bij jouw advertentietarief in. Wil je nog andere blogs aanleveren,
dan is dat natuurlijk ook altijd mogelijk. Hoe meer blogs je schrijft, hoe meer je opvalt.

Het aanleveren van blogberichten is gewenst

Gratis

Werkzaamheden
De Nationale Adviesbalie vindt het belangrijk dat adverteren op Erfwijzer.nl zowel voor
grote als kleine ondernemers haalbaar moet zijn. Iedereen moet de kans krijgen om
zijn/haar diensten aan te bieden. Alleen dan krijgt de bezoeker een compleet beeld
van de mogelijkheden die er zijn. Om die reden willen wij de advertenties betaalbaar
houden. Naast de advertentiekosten rekenen wij voor de redactionele werkzaamheden
en het plaatsen van de advertentie met bijbehorende foto’s een uurtarief.
Lever jij een blog kant en klaar aan? Dan kost het plaatsen je bijna niets. Moeten wij
veel of alles herschrijven? Dan betaal je wat meer.
Tijd ter indicatie en onder voorbehoud
Advertentie plaatsen. Afhankelijk van tekst en foto’s

tussen de 30 en 45 min.

Uurtarief:
Redactionele- en internetmarketing werkzaamheden

€ 95,00 ex btw per uur.
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Gemiddeld 40.000 unieke bezoekers p.m.

Nieuwsgierig geworden? Bel of mail ons geheel vrijblijvend!

