
Producten ABC Online Media 2020



"Bedrijf in the picture" & Advertorial
$750,-  

De online boost voor jouw bedrijf
Advertorial tussen het nieuws voor een groot bereik
Boost voor de vindbaarheid van je eigen website en social media
Mogelijk om na elkaar te plaatsen om zo 15 maanden te adverteren



"Bedrijf in the picture" 
$575,- (per jaar, per eiland)

Bedrijfspagina (12 maanden online)
Foto’s van je bedrijf en product 
Tekst geoptimaliseerd voor Google
Contactgegevens inclusief links
Het logo van je bedrijf 
Promotie op onze social media kanalen 
Op homepage "bedrijf in the picture"



Advertorial 
$250,- 

(3 maanden online)

Artikel tussen het dagelijkse nieuws geplaatst
Promoties in het artikel mogelijk
Foto’s van je bedrijf en product 
Links in de tekst
Tekst geoptimaliseerd voor Google
Contactgegevens inclusief links
Het logo van je bedrijf 
Promotie op onze social media kanalen 





Advertentie | Evenement | Cursus $75,- 

Poster of tekst ( zelf aanleveren) van je advertentie, evenement of
cursus op de nieuws site geplaatst als een persbericht
Link naar je eigen website of Facebook pagina
Vermelding in de agenda op de nieuws site
Post op Facebook 
In de dagelijkse nieuwsbrief
Statistieken beschikbaar op verzoek



Plaats een Banner vanaf $55,- per maand

Top Banner

Banner onder Persbericht
Rechterzijde Groot
Rechterzijde Normaal
Rechterzijde Klein

Banner in Persbericht
$ 220,-

$ 150,-
$ 99,-
$ 75,-
$ 55,-

$ 220,-
( 728 x 90   Pixels)

( 620 x 120 Pixels)
( 300 x 425 Pixels)
( 300 x 250 Pixels)
( 300 x 300 Pixels)

( 620 x 120 Pixels)
3 maanden -5% korting 
6 maanden -10% korting

12 maanden -20% korting

Op al onze advertenties zijn de algemene voorwaarden van toepassing,
welke via email zijn op te vragen via info@abconlinemedia.com
 
Prijzen kunnen te allen tijde wijzigen.



Plaats je Vacature vanaf $ 75,- 

Komt op de nieuwssite als persbericht 
Komt op de homepage onder "Topvacature"
Komt op Facebook
Komt in de dagelijkse nieuws email
Vindbaar in Google 
Statistieken over bezoekersaantallen beschikbaar



Social Media beheer 
Vanaf $99,- 

per maand

Beheer van Instagram
Beheer van Facebook
Vanaf 1 post per week
Unieke content speciaal voor jouw bedrijf
Groei in volgers
Op maat gemaakte offerte voor jouw behoefte
Maandelijks opzegbaar
Opzetten Google my Business



Tekst correctie vanaf $55,-
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