Tariefkaart UW-Keuken
UW-keuken.nl is dé website op het gebied van keukens en
inbouwapparatuur. Het platform waar UW-keuken onderdeel van is,
heeft een totaal bereik van ruim 1 miljoen bezoekers per jaar.
Doelgroep: Consumenten die opzoek zijn naar informatie voor de
aanschaf van een nieuwe keuken of keukenapparatuur.

UW-Keuken bestaat uit:

UW-Keuken.nl

Kanaal

SEO Statisieken
PA: 30 / DA: 22 / CF: 42 / TF: 27
Nieuwsbrief aanmeldingen: 9000
Openrate: 43,2% Clickrate: 13,4%

Google Analytics (per jaar)
Unieke bezoekers: 281.617
Sessies: 326.073
Pagina weergaven: 660.069
% Man: 40
% Vrouw: 60

Volgers

Views

Betrokkenheid

Man

Vrouw

Onbekend

Pinterest

4.900

600.000

1.300

25%

70%

5%

Facebook

36.090

10.200

12.120

17,2%

82,8%

n.v.t.

Instagram

3.000

43.511

n.v.t.

30%

70%

n.v.t.

Twitter

3.768

163.904

2.277

30%

60%

10%

Reserveringsdatum: 15-03-2022

UW-Keuken magazine

Aanleverdatum: 22-03-2022

Oplage: 20000
Bladspiegel: 230 x 300mm
Zetspiegel: 216 x 286 mm
Drukprocede: Rotatie-offset

Verschijningsdatum: 22-04-2022

Papier omslag: 170 gr. hv gesatineerd mc 1/0 UV lak
Papier binnenwerk: 100 gr. hv gesatineerd mc
Raster: 60
Afwerking rug: Gelijmd (lumback)

Digitaal materiaal kan worden aangeleverd via E-mail: traffic@bouwmedia.nl
Voor vragen neemt u contact op met onze traffic afdeling op telefoonnummer: 023-5219858

Mogelijkheden:
Online deelnamen Uw-keuken.nl
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Een jaar lang onbeperkt gebruik maken van de website UW-keuken.nl
Plaatsing van persberichten op homepage van UW-keuken.nl
Brochure & informatie aanvragen van bezoekers
PDF toevoegen van brochure voor een directe informatie voorziening bij consument
Bezoekers naar uw eigen website via backlinks
Onbeperkt plaatsing van (nieuwe) producten op onze website bij Product in beeld. (waarvan 2x
per jaar door onze auteur)
7. Doorplaatsing van uw producten op UW-woonidee.nl
8. Toevoegen van verkooppunten
9. Relevante aandacht op Sociale Media Facebook - Pinterest - twitter - Instagram

€ 2.095,-

1/1 pagina fullcolour advertentie

€ 1.095,-

Plaatsing is uitsluitend in combinatie van online deelname.
1/1 pagina:
Zetspiegel: 216 x 286 mm bxh,
Aflopend: 230 x 300 mm bxh + 3 mm extra rondom
Algemene opmerkingen
• Geadviseerd wordt om belangrijke onderdelen van de advertentie, alsmede teksten binnen de zetspiegel te houden.
• De rugmarge voor een 1/1 pagina is 1 x 3 mm.

• Hires PDF 300dpi

2/1 pagina full colour advertentie

€ 2.190,-

2/1* pagina:
Zetspiegel: 444 x 286 mm bxh,
Aflopend: 460 x 300 mm bxh + 3 mm extra rondom
Algemene opmerkingen
Geadviseerd wordt om belangrijke onderdelen van de advertentie, alsmede teksten binnen de
zetspiegel te houden.
De rugmarge voor een 1/1 pagina is 1 x 3 mm
• Hires PDF 300dpi
*LET OP: 2/1 pagina, linker- en rechterpagina apart aanleveren met voldoende marge in de rug (3- 5 mm per pagina)
en 3mm rond om

Premium dealerpagina

€ 125,-

Premium dealer pagina wordt getoond bij alle zoek resultaten op de website van UW-keuken.nl.
Door middel van deze pagina heeft u de mogelijkheid om de volgende bedrijfsgegevens online te zetten: website, emailadres, telefoonnummer, foto's/video's, reactie mogelijkheid enz.

Medium rectangle banner 300 x250 pix

€ 1.850,-

Prijs per jaar, andere looptijden in overleg.
Bestandsformaat: JPG, PNG of geanimeerde Gif. (max 1MB)

Leaderboard banner 728x90 pix
Prijs per jaar, andere looptijden in overleg.

€ 1.850,-

Bestandsformaat: JPG, PNG of geanimeerde Gif. (max 1MB)

Bouwmedia B.V.
Rutherfordstraat 25
2014 KA Haarlem

T: 023 521 9858
E: info@bouwmedia.nl
W: https://www.bouwmedia.nl

