
Minisite / Focus op…
Verhoog uw online vindbaarheid met uw eigen minisite op 
Kunststofenrubber.nl. Inclusief opname van uw logo en korte 
omschrijving in het onderdeel ‘Focus op’ met link naar uw 
minisite. € 2.950,-  per jaar

Techvertorials
Uw Techvertorial in het magazine Kunststof & Rubber 
wordt als download tenminste 12 maanden op 
Kunststofenrubber.nl doorgeplaatst.

Videopresentatie
Presenteer uw bedrijf of product met beeld en geluid 
in een videopresentatie. 
 € 300,-  per jaar per video pakket 
 € 1200,- per 5 stuks (ex. productie) 
Als aanjager krijgt u 2 x een advertorialblok op de nieuwsbrief  
(1e + 2e maand van plaatsing). U kunt dit uitbreiden naar 
meerdere vermeldingen in het lopende jaar à € 125,- per keer.  

 

Kunststof & Rubber Online 
Branchegids 
De Kunststof & Rubber Online Branchegids is al vele jaren 
hét complete overzicht van de kunststofverwerkende en 
-bewerkende sector in Nederland en België op internet. 
Met een betaalde vermelding in de Online Branchegids 
profiteert u van de volgende voordelen:

Bedrijfsprofiel (compleet)
• Bedrijfsomschrijving van 75 woorden 
• Alle contactgegevens
• Productenoverzicht 
• Merkenoverzicht
• Contactbutton
• Link naar uw website

Specifieke weergave (indien beschikbaar)  
• Screenshot minisite
• Techvertorials
• Video         € 395,- per jaar 
 

Online facts per maand:
• 5.000 unieke bezoekers   
• 10.000 pageviews
• 2.500 nieuwsbriefabonnees 

   

1.

2.

3.
4.

1. Leader board:  728 x 90 pixels
2. Large rectangle: 336 x 280 pixels
3. Logo link:  60 x 30 pixels
4. Full banner:  468 x 60 pixels

FORMATS:Website advertising
• Leaderboard € 300,- per maand

• Large rectangle € 275,- per maand

• Fullbanner € 225,- per maand

• Logolink € 175,- per maand

Prijzen ex. BTW, staffeltarieven op aanvraag. 

Kunststofenrubber.nl

Kunststofenrubber.nl
Kunststofenrubber.nl de site voor de kunststofverwerkende 
industrie. Met het laatste nieuws, productinformatie, grond-
stofprijzen, vacatures en een uitgebreide branchegids.

Sponsored content

Kunststof & Rubber  
Bedrijvengids; 
Print en Online
• Plaatsing in print en online gids
• Bedrijfslogo in kleur
• Uitgebreide bedrijfsgegevens
• Bedrijfsprofiel tot 200 woorden
• Foto in kleur

         € 595,-  per jaar
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