Bel of mail voor meer informatie:

Naturismegids.nl

info@naturismegids.nl

ervaringen van naturisten

+31 (0)6 413 09 663

Ontdek je mogelijkheden bij Naturismegids

Guide - naturiste.fr

Naturismegids.nl is de plaats waar veel naturisten

geven een handvat voor het maken van een keuze.
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Grote kans dat vakantiegangers je hier vinden.

heeft gemiddeld 75.000 unieke bezoekers per

Hieronder een overzicht van de mogelijkheden om

maand. En in het hoogseizoen zelfs meer dan

meer profijt van Naturismegids te hebben.

Naturist.guide

130.000 per maand. En de ruim 14.000 recensies

naturist experiences

Adresgegevens

Basis

Standaard vermelding

Plus vermelding
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Reisefuehrer- fkk.de

Link naar website
Bewertungen

von Naturisten

Locatie te zien op de kaart

Guía-de-naturismo.es
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Meer opvallen op de kaart

Foto’s plaatsen
experiencias

de naturistas
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Hulp bij plaatsen foto’s en teksten
Advertenties plaatsen op het prikbord
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Hulp bij problemen met reviews
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Meer opvallen in de overzichten met een quote
Prijs

-

45 euro

65 euro

Prijs excl btw per jaar

Banner
Vierkante banner met een formaat
van 192 x 192 pixels, in JPG of GIF.

A: plaatsing op alle pagina’s van een
land naar keuze,
395 euro per jaar.

Wij maken hem graag voor je.
B: plaatsing op de homepage en alle
landen zonder banners:
475 euro per jaar.

Banners worden gratis doorgeplaatst
op de taalvarianten van de site.
Bij een banner is een Plusvermelding
inbegrepen.

A + B: 625 euro per jaar.

Advertorial
Wil je nog meer opvallen kies dan voor een advertorial.
Een redactioneel tekstblok op een landenpagina met 3
foto’s. De tekst of ideeën voor een tekst verwerken wij tot
een wervend stuk wat in de ruimte past. Plaatsing bij een
land naar keuze indien beschikbaar.

Prijs 50 euro per maand excl. btw minimaal 3 maanden.
Bij een advertorial is een Plusvermelding inbegrepen.
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