
 

Advertentiemogelijkheden 

De Zweden Emigratie Site is een specifieke informatieve site met een gerichte doelgroep: 

personen die geïnteresseerd zijn in Zweden en wellicht de intentie hebben om te emigreren. Door 

op deze site te adverteren richt u uw advertenties op mensen die actief op zoek zijn naar uw 

producten en diensten.  

Met een bezoekersaantal van meer dan 70.000 hits per maand betekent dit dat uw advertentie 

regelmatig bekeken wordt en waardoor u de voor u interessantste bezoekers en klanten bereikt. 

Mogelijkheden en prijzen: 

 Banner rechts op iedere pagina  max. 140 * 200 € 100  

 Banner links op iedere pagina   max. 90 * 130  € 100  

 Banner rechts op specifieke pagina  max. 140 * 200  € 60  

 Banner links op specifieke pagina   max. 90 * 130  € 60  

 Banner in de tekst op specifieke pagina max. 475 * 90  € 100  

 Banner onderaan de tekst op iedere pagina max. 200 * 90  € 80  

 Banner op de voorpagina (gedurende één maand) max. 475 * 90 €100  

 

 Vermelding op de projectpagina     € 650 

incl. begeleiding via ZwedenAdvies en advertorial (hele pagina speciaal voor uw 

bedrijf/project) op deze site en op de ZwedenAdvies-site.  

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ZwedenAdvies    

 Advertorial (hele pagina speciaal voor uw bedrijf)    € 175  

     

Plus eventueel     

Link op de linkensite      € 60  

Vlaglink in de tekst op specifieke pagina    € 40  

Vlaglink in de linkenkolom links op specifieke pagina   € 40  

Combinatie vlaglink in de tekst en linkenkolom    € 50 

 

Bannerontwerp     €75 

maximaal twee banners worden in overleg met u ontworpen voor plaatsing op de site  

Heeft u interesse? Informeer en/of meld u dan hier aan: klik! 

De prijzen zijn exclusief Zweedse BTW en gelden voor een heel jaar lopende van 1 januari t/m 31 

december. Bij instappen wordt een evenredig deel van het jaarbedrag in rekening gebracht. Betaling 

geschiedt vooraf. Opzegging van de advertentieperiode voor 1 november in het lopende jaar, anders 

automatische verlenging voor een jaar. 

Voorbehoud 

De maker van deze website behoudt zich het recht voor om advertenties te weigeren als deze niet in het 

gedachtegoed van de site passen. Ook is het in het belang van een objectieve informatievoorziening niet 

mogelijk om een alleenrecht in uw branche te verkrijgen voor het plaatsen van een advertentie. 

Bedankt voor uw steun, Bart Kila  /  Zweden Emigratie Site 

http://www.zwedenadvies.com/contact.html
http://www.zwedenemigratie.nl/mail.htm

