BestuurlijkNieuws.nl biedt verschillende mogelijkheden om uw boodschap te verspreiden.
Wij hanteren zeer lage prijzen zodat adverteren voor iedereen mogelijk is.
Let op: Tijdelijk geven wij bij ieder bannerpakket u de mogelijkheid om 1 artikel of video artikel
zonder extra kosten op BestuurlijkNieuws.nl te laten publiceren. Het artikel wordt tevens gedeeld
met onze 45.000 volgers op Twitter en opgenomen in de BestuurlijkNieuws.nl nieuwsbrief. Bekijk
hieronder de mogelijkheden.
BestuurlijkNieuws.nl is er voor politieke partijen (lokaal, landelijk), individuele politici,
maatschappelijke organisaties, gemeenten en raadsleden, provincies, waterschappen, gerelateerde
(maatschappelijke) organisaties en de (landelijke en lokale) media.
Wij kunnen u helpen met het verspreiden van bijvoorbeeld de volgende content. Welke
boodschap wilt u verspreiden?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

een persoonlijke blog, partijblog, een opiniestuk, ... inclusief een link naar uw eigen website
een event aankondiging (conferentie, lezing, partijbijeenkomst, voorlichtingsbijeenkomst
maar ook een webinar, online debat, online Q&A, ...)
nieuws over uw partij, uw gemeente, de provincie, uw waterschap, de raad
uw persbericht
uw verkiezingsprogramma
uw kandidatenlijst voor komende verkiezingen
uw vacatures
uw video's
een livestream van uw partijcongres
...

Wij verspreiden uw boodschap via de website BestuurlijkNieuws.nl, de nieuwsbrief met enkele
honderden abonnees en 45.000 relevante Twitter volgers. Onze tweets worden maandelijks meer
dan 800.000 keer getoond (bron: Twitter Analytics, 18 december 2018 - 18 januari 2019)
Andere content of ideeën? Neem contact met ons op via info@BestuurlijkNieuws.nl.
Kijk hieronder voor de mogelijkheden.

Banner in Header op iedere pagina en post
•
•
•
•
•
•
•

wordt getoond op iedere pagina op BestuurlijkNieuws.nl in de header, inclusief op de
homepage
landscape, formaat 728 x 90 pixels
banner dient aangeleverd te worden en dient van goede kwaliteit te zijn
link waar banner naar verwijst moet aangeleverd worden
installatie binnen 1 dag na ontvangst banner (indien geen andere banner actief is, anders in
volgorde van aanleverdatum)
aantal posities beschikbaar: 1
tarief 349 euro per week exclusief B.T.W.
Reserveer nu deze header banner positie

Banner in sidebar homepage
•
•
•
•
•
•
•

wordt getoond in sidebar op de homepage
landscape, formaat maximaal 325 x 270 pixels of square 325 x 325 pixels
banner dient aangeleverd te worden en dient van goede kwaliteit te zijn
link waar banner naar verwijst moet aangeleverd worden
installatie binnen 1 dag na ontvangst banner (er is plaats voor maximaal 2 banners, plaatsing
in volgorde van aanleverdatum. Banners schuiven van onder naar naar boven)
aantal posities beschikbaar: 2
tarief 249 euro per week exclusief B.T.W.
Reserveer nu deze homepage sidebar banner positie

Banner boven ieder artikel
•
•
•
•
•
•
•

wordt getoond boven ieder artikel/bericht/video op BestuurlijkNieuws.nl
landscape, formaat 468 x 60 pixels (een banner van 728 x 90 pixels wordt verkleind)
banner dient aangeleverd te worden en dient van goede kwaliteit te zijn
link waar banner naar verwijst moet aangeleverd worden
installatie binnen 1 dag na ontvangst banner (indien geen andere banner actief is, anders in
volgorde van aanleverdatum)
aantal posities beschikbaar: 1
tarief 249 euro per week exclusief B.T.W.
Reserveer nu deze banner positie

Banner onder ieder artikel
•
•
•
•
•
•
•

wordt getoond onder ieder artikel/bericht/video op BestuurlijkNieuws.nl
landscape, formaat 468 x 60 pixels (een banner van 728 x 90 pixels wordt verkleind)
banner dient aangeleverd te worden en dient van goede kwaliteit te zijn
link waar banner naar verwijst moet aangeleverd worden
installatie binnen 1 dag na ontvangst banner (indien geen andere banner actief is, anders in
volgorde van aanleverdatum)
aantal posities beschikbaar: 1
tarief 199 euro per week exclusief B.T.W.
Reserveer nu deze banner positie

Banner in sidebar bij ieder artikel
•
•
•
•
•

•
•

wordt getoond naast ieder artikel op BestuurlijkNieuws.nl (behalve op de homepage)
landscape, formaat maximaal 325 x 270 pixels of square 325 x 325 pixels
banner dient aangeleverd te worden en dient van goede kwaliteit te zijn
link waar banner naar verwijst moet aangeleverd worden
installatie binnen 1 dag na ontvangst banner (maximum van 2 banners - postitie 1 en positie
2- in de sidebar, plaatsing in volgorde van aanleverdatum. Banners schuiven van onder naar
naar boven)
aantal posities beschikbaar: 2
kosten slechts 199 euro per week exclusief B.T.W.
Reserveer nu deze sidebar banner positie

Nieuwsartikel publiceren en promoten (tekst, audio/podcast)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

artikel wordt getoond in de nieuwssectie op de homepage van BestuurlijkNieuws.nl
inclusief eventuele links naar uw website
inclusief foto (maximaal 3 foto's waarvan 2 in de content)
tekst, foto en eventueel link naar uw website dienen aangeleverd te worden
tekst en foto dienen van goede kwaliteit te zijn (indien geen foto aangeleverd wordt, zal
BestuurlijkNieuws.nl een standaard foto plaatsen)
publicatie binnen 1 dag na ontvangst artikel tekst en foto
vermelding en link naar artikel in de nieuwsbrief
verspreiding artikel via nieuwsbrief en 2 maal naar social mediakanalen van
BestuurlijkNieuws.nl (45.000 Twitter volgers)
een audiobestand dient elders gehost te worden en moet ''embeddable'' zijn via
bijvoorbeeld Soundcloud
tarief 99 euro per artikel exclusief B.T.W.
Stuur nu een artikel in

Een vacature verspreiden
•
•
•
•
•
•
•

vacature wordt getoond in de nieuwssectie op de homepage van BestuurlijkNieuws.nl
inclusief eventuele links naar uw website en inclusief relevante foto
vacature tekst en eventueel link naar website waar gesolliciteerd kan worden, dienen
aangeleverd te worden
tekst en foto dienen van goede kwaliteit te zijn (indien geen foto aangeleverd wordt, zal
BestuurlijkNieuws.nl een standaard foto plaatsen)
publicatie binnen 1 dag na ontvangst vacature tekst en foto
verspreiding vacature post via nieuwsbrief en 2 maal naar social mediakanalen van
BestuurlijkNieuws.nl (circa 45.000 Twitter volgers)
tarief slechts 129 euro per artikel exclusief B.T.W.
Stuur nu een vacature in

Video promoten
•
•
•

•
•
•
•

getoond in de nieuwssectie op de homepage van BestuurlijkNieuws.nl
inclusief eventuele links naar uw eigen website
begeleidende tekst, video link en link naar uw website dienen aangeleverd te worden (video
dient op YouTube of Vimeo gepubliceerd te zijn. Er wordt een screenshot uit de video
gebruikt worden als foto)
publicatie binnen 1 dag na ontvangst video link
vermelding en link naar video post in nieuwsbrief
verspreiding van video post 2 maal via social mediakanalen van BestuurlijkNieuws.nl (45.000
Twitter volgers)
tarief 99 euro per video artikel exclusief B.T.W.
Stuur nu een video in

Event promoten
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

een event kan op een fysieke locatie plaatsvinden (b.v. in een congrescentrum, in
Nieuwspoort, in de RAI, etc) maar kan ook een online event betreffen (b.v. een webinar, live
stream van een partijbijeenkomst, een online debat, etc)
event wordt getoond in de agenda op de homepage van BestuurlijkNieuws.nl en in het
overzicht op de agenda pagina
event wordt getoond tot de dag van het event
tekst van het event wordt in een artikel gepubliceerd op BestuurlijkNieuws.nl
eventuele links naar uw eigen website of ticket verkooppagina dienen aangeleverd te
worden
tekst (event omschrijving) dient aangeleverd te worden
bij event op fysieke locatie kan een Google Map toegevoegd worden
publicatie binnen 1 dag na ontvangst event informatie
opname aankondiging event in de nieuwsbrief
verspreiding event aankondiging via social mediakanalen van BestuurlijkNieuws.nl (45.000
Twitter volgers)
tarief 149 euro per event exclusief B.T.W.
Stuur nu uw event in

Team BestuurlijkNieuws.nl kan besluiten dat een een artikel, een event, een video, een interview of
andere aangeboden content niet relevant, te commercieel en dus geschikt is voor publicatie op de
website en voor de bezoekers van onze website. Ook indien aangeleverd grafisch materiaal zoals een
banner kwalitatief te kort schiet wordt een advertentie geweigerd. Over het al dan niet publiceren
van aangeleverde content kan en zal niet gecorrespondeerd worden. Bij het gebruikmaken van de
advertentiemogelijkheden op BestuurlijkNieuws.nl stemt u in met de algemene voorwaarden/AVG
van BestuurlijkNieuws.nl.
Vragen? Stuur een mail naar info@BestuurlijkNieuws.nl.

