
Voor alle paardenhouders, professioneel en hobbymatig in de totale hippische branche!

Uw doelgroep, uw communicatiedoelstelling, onze gezamenlijke uitdaging!
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Doelgroep en bereik 

Doelgroep:  Bezitters van een eigen paard, veelal vrouw

Leeftijd:  18 tot 75 jaar

Welstandsklasse:  midden tot hoog inkomen

Bereik:  Circa 40.000 unieke bezoekers per maand

Als voerleverancier of leverancier van aanverwante producten wilt 

u een ieder bereiken die paarden heeft en het beste voer wil voor 

zijn of haar viervoeters. Zowel de recreatieve als professionele ruiter 

en amazone. Dan is dit het medium waarmee u deze doelgroep 

bereikt. Wij gaan graag met u aan tafel om op creatieve wijze uw 

naamsbekendheid, merkkennis en positieve merkhouding te ver-

groten. Hierdoor neemt de kans op verkoop van uw product/merk 

toe in de beslissingsfase van uw doelgroep. Verder behoren lead 

generation en direct sales activiteiten tot de middelen die ingezet 

kunnen worden. Uw communicatiedoelstelling, onze gezamenlijke 

uitdaging! 

Via de website VoerVergelijk.nl bereikt u gemiddeld zo’n 40.000 

unieke bezoekers per maand die heel gericht op zoek zijn naar de 

juiste voeding voor het paard. VoerVergelijk.nl is een website met 

een database van alle merken paardenvoer en supplementen die in 

Nederland en België verkrijgbaar zijn.  Bezoekers kunnen hier voer 

of supplementen zoeken, vergelijken, informatie vinden en ervarin-

gen van andere gebruikers lezen of zelf beoordelen.  

Paardenvoeders die in Nederland en België verkrijgbaar zijn worden 

kosteloos opgenomen in de database. Met een budget, basis- en 

plusvermelding is de weergave van uw producten en bedrijf duide-

lijker, aantrekkelijker en kunt u het onderscheidend vermogen van 

uw producten en uw bedrijf duidelijk maken.

De database van VoerVergelijk.nl bevat meer dan 700 producten. 

Door middel van de zoekfunctie en via rubrieken is het mogelijk om 

een voer te vinden wat aan de eisen van de bezoeker voldoet.

De resultaten van de zoekactie worden gesorteerd op beoordeling. 

Het is mogelijk om uw product altijd bij één van de eerste resultaten 

weer te geven. Uiteraard krijgen de producten die als eerste getoond 

worden de hoogste attentiewaarde. Het groene kader met de tekst 

‘sponsored’ maakt duidelijk aan de bezoeker dat het een gesponsord 

product is. Er worden maximaal twee topproducten getoond.

Tarief per topproduct € 40,- per product per maand

* Een tekstvak (max. 250 tekens) die zichtbaar is op de productpagina en 

als het product vergeleken wordt met een ander product. Dit tekstvak is 

vrij in te vullen met informatie over het product en/of onderscheidende 

eigenschappen.

** Er zijn talloze producenten van paardenvoer. Wat maakt uw bedrijf an-

ders dan de anderen? Waarom moet een paardenhouder voor u kiezen? 

Door middel van de bedrijfspresentatie kunt u dit uitleggen aan uw klant. 

De tekst kan ondersteund worden door middel van afbeeldingen en/of 

een filmpje. Ook worden uw contactgegevens vermeld en kan een bezoe-

ker direct doorklikken naar uw producten.
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Bereik, mogelijkheden en tarieven

Productvermelding in database Topproducten 

Budget Basis Plus

Producten in database P P P

Bedrijfslogo bij producten P P P

Afbeelding verpakking bij producten P P P

Linkbuilding algemene website P P P

Linkbuilding productpagina’s P P

Aanvullende productinformatie* P

Bedrijfspresentatie** P

Tarief per jaar € 195,- € 295,- € 395,-



Banners VoerVergelijk.nl

Button

Leaderboard

Button productpagina’s VoerVergelijk.nl
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Banners, tarieven en aanleverspecificaties

Binnen de database van de website is het mogelijk precies te meten 

hoeveel bezoekers hebben doorgeklikt op een banner. Daarom 

kunnen wij u als adverteerder rapporteren wat het effect van uw 

banner is. Indien een banner voor langere tijd geplaatst wordt dan 

wordt de attentiewaarde verbeterd door de banner regelmatig te 

vernieuwen. Wisselen van de banner is altijd mogelijk.

De button wordt vertoond aan de rechterzijde van de pagina’s van 

VoerVergelijk.nl en SupplementenVergelijk.nl. De banner wordt op 

vele pagina’s binnen de website weergegeven. Deze banner wordt 

op vele pagina’s binnen de website weergegeven. De bannerpositie 

is erg geschikt voor naamsbekendheid en kleine boodschappen. De 

positie van plaatsing rouleert. 

Tarief: (120 x 90 px) € 222,- per maand

Deze leaderboard is altijd zichtbaar op de pagina’s van VoerVergelijk.nl 

en wordt afgewisseld met maximaal twee andere leaderboards. Door-

dat iedere bezoeker van VoerVergelijk.nl gemiddeld meer dan 5 pagi-

na’s bezoekt krijgen zij de leaderboard minimaal één keer te zien. Deze 

leaderboardpositie is uitermate geschikt voor speciale acties en voor de 

communicatie van meer informatie.

Tarief: (728 x 90 px) € 465,- per maand

De productpagina’s zijn de pagina’s waar alle informatie over het 

betreffende product gegeven wordt, zoals een overzicht, speci-

ficaties, beoordelingen en vragen. De plaatsing van de banner is 

mogelijk op alle productpagina’s. Plaatsing bij een door u gekozen 

product kan zeer interessant zijn bij concurrerende producten of als 

verkooppunt aan te geven dat het product bij u te verkrijgen is.

Tarief: (120 x 90 px) € 30,- per maand
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VoerVergelijk.nl nieuwsbrief Verschijndata`s 

Advertorial kennisbank

Frequentie: Verschijnt maandelijks. Verzending naar circa 7500  

e-mailadressen.

Advertorial: Een advertorial is een kleine klikbare tekstadvertentie 

die qua opmaak gelijkenis vertoont met de redactionele inhoud van 

de nieuwsbrief. 

Aanleverspecificaties: titel, tekst (maximaal 500 tekens inclusief spa-

ties), afbeelding/logo (breedte maximaal 100 pixels), URL naar uw 

website.

Tarief advertorial € 193,- 

Tarief banner (385 x 60 pixels) € 87,-

De kennisbank van VoerVergelijk.nl bevat veel informatie over uit-

eenlopende onderwerpen. Het is mogelijk om in de kennisbank een 

advertorial te plaatsen. De tekst wordt door middel van een subtiele 

arcering onderscheiden van de overige informatie.  

Aanleverspecificaties: 500 tekens inclusief spaties. Afbeelding (maxi-

maal 100 pixels breed), URL. 

Tarief: € 46,- per maand

Banners, tarieven en aanleverspecificaties

   Versturen (ma) Aanleveren (do)  

 1 4-jan 31-dec  

 2 1-feb  28-jan  

 3 7-mrt  3-mrt  

 4 4-apr 31-mrt  

 5 2-mei  28-apr  

 6 6-jun  2-jun  

 7 4-jul  30-jun  

 8 1-aug  28-jul  

 9 5-sep  1-sep  

 10  3-okt  29-sep  

 11  7-nov  3-nov  

 12 5-dec  1-dec 
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SupplementenVergelijk.nl mogelijkheden 
en tarieven 

Button

Supplementenmodule webshops

Koppelen webshop Leads

Extra informatie 

Winkelpresentatie 

De button wordt vertoond aan de rechterzijde van de pagina’s van 

uitsluitend SupplementenVergelijk.nl. De banner wordt op vele pa-

gina’s binnen de website weergegeven. Deze banner wordt op vele 

pagina’s binnen de website weergegeven. De bannerpositie is erg 

geschikt voor naamsbekendheid en kleine boodschappen. De positie 

van plaatsing rouleert. 

Tarief: (120 x 90 px) € 111,- per maand

Vanaf de productinformatie kan een bezoeker doorklikken naar een 

overzicht van aanbieders van dit product. Deze aanbieders worden 

op prijs gesorteerd van laag naar hoog. Van de aanbiederd wordt 

de volgende informatie getoond.

-  Naam aanbieder

-  Prijs product

-  Verzendkosten

-  Betalingsmogelijkheden

-  Levertijd

Vervolgens kan er doorgeklikt worden naar de webshop om tot 

aankoop over te gaan. Dit zijn bezoekers met een duidelijke aan-

kooppotentie, waarbij de kans groot is dat zij tot aankoop overgaan 

of wellicht op een later tijdstip naar uw webshop zullen terugkeren 

voor een bestelling.

Voor het koppelen van alle producten in de webshop aan de sup-

plementenmodule worden eenmalige aansluitkosten in rekening 

gebracht. Uitsluitend producten die oraal worden toegediend kun-

nen gekoppeld worden een de supplementenmodule.

Tarieven  Minder dan 50 producten € 58,-

  Meer dan 50 producten    € 292,-   

LET OP: voor het actueel houden van de verkoopprijzen dienen 

prijswijzigingen per e-mail aan ons doorgegeven te worden. Wij 

garanderen een spoedige verwerking. Indien beschikbaar is het 

mogelijk om de prijzen automatisch te actualiseren door middel van 

een XML bestand.

Voor iedere bezoeker die doorklikt naar de webshop wordt een 

lead in rekening gebracht. De kosten per lead worden per maand 

afgerekend. Indien het factuurbedrag lager is dan  € 50,- wordt 

deze doorgeschoven naar de volgende maand.

Tarief:  € 0,59 per lead

Als aanvulling op bovenstaande informatie kan extra informatie 

verstrekt worden bij ieder product. Bijvoorbeeld: ‘gratis retourser-

vice’of ‘gratis verzenden bij besteding van meer dan  € 50,-‘. Wijzi-

gingen worden kosteloos doorgevoerd.

Tarief: € 111,- per jaar per webshop

Vanaf de gekoppelde producten kunnen bezoekers van de sup-

plementenmodule klikken op de naam van de webshop voor meer 

informatie. Hier zijn ook de beoordelingen over de webshop te vin-

den en kunnen bezoekers een beoordeling schrijven. In de winkel-

presentatie kan een webshop zich extra profileren door middel van 

de volgende informatie:

-  Logo

-  Leus

-  Telefoonnummer

-  E-mail

-  Website

-  Promotietekst van ca. 100 woorden

Tarief:  € 321,-


