ALL INCLUSIVE

TARIEVENKAART

NIEUW: CLICKDEALS

KIDS VAKANTIEGIDS 2014/2015
EXCLUSIEF VOOR AFFILIATEPARTNERS

Kids Vakantiegids is het grootste familievakantie platform in Nederland, gericht op de vakantiemarkt
voor gezinnen met kinderen tot 16 jaar. Hierdoor zijn wij in staat om uw doelstellingen op het gebied
van marketing, communicatie en sales op verschillende manieren te realiseren.

Bij Kids Vakantiegids profiteert u van zeer
voordelige all inclusive deals. Dit betekent dat u
naast uw advertentieruimte in Kids Vakantiegids
automatisch een reclamecampagne kunt inzetten
op Kidsvakantiegids.nl op basis van affiliate en clickvergoeding. U kunt uw reclameboodschap hiermee
tegelijkertijd onder de aandacht brengen bij zowel
de lezers van Kids Vakantiegids als de bezoekers van
Kidsvakantiegids.nl.

KIDS VAKANTIEGIDS & KIDSVAKANTIEGIDS.NL
Kids Vakantiegids brengt samen met haar website Kidsvakantiegids.nl de nieuwste en leukste vakanties voor gezinnen met kinderen tot 16 jaar onder de aandacht. Met bestemmingsreportages, leuke en bijzondere vakantietips, aanbiedingen en het laatste vakantienieuws. Vooral visueel weergegeven en geschreven in
een aantrekkelijke stijl voor kinderen en ouders/verzorgers.
Bij ieder artikel vindt de lezer bovendien praktische en nuttige tips
(reistijd, gezondheidsinformatie, waar te boeken etc.).
Kids Vakantiegids organiseert hiernaast de felbegeerde Kids Vakantieaanbieder
van het Jaar Awards en een viertal kwaliteitskeurmerken in samenwerking met
Zoover Vakantiebeoordelingen. Kids Vakantiegids speelt hiermee in op de groeiende behoefte van gezinnen met kinderen om samen te zoeken naar een vakantie die past bij de vakantiewensen van het hele gezin.
Kids Vakantiegids verschijnt in een oplage van 100.000 exemplaren,
Kidsvakantiegids.nl trekt jaarlijks meer dan 3 miljoen bezoekers.

TARIEVEN KIDS VAKANTIEGIDS:
1/1 + 2/1 full colour advertentie
2/1 full colour advertentie
1/1 full colour advertentie
1/2 full colour advertentie
1/4 full colour advertentie
1/5 full colour advertentie

€ 6.650
€ 4.700
€ 2.700
€ 1.500
€ 750
€ 600

TOESLAGEN
Toeslag pag. 2, 3, 4 en omslag 15%
Toeslag informercial bij vervaardiging tekst en lay-out
door de redactie € 350 per pagina.

VOORDELIG ADVERTEREN?
Reserveert u direct voor meerdere uitgaven, dan kunt u gebruik
maken van het staffelvoordeel! Wilt u bijvoorbeeld 1/1 advertentie
pagina in zowel de zomer- als voorjaarseditie reserveren, dan
betaalt u voor 2/1 advertentie pagina € 4.700 i.p.v. € 5.400.

Dit vrolijke reismagazine voor reislustige kids en families verschijnt
tweemaal per jaar in een oplage van 100.000 exemplaren.
Kids Vakantiegids is voor de consument verkrijgbaar via de vrije verkoop
voor € 2,95. Hiernaast wordt het magazine rondom de verschijning
cadeau gegeven aan onder andere klanten van Bart Smit en online
kinderkledingwinkel Kleertjes.com

Preferred partner deals*
Preferred		
: 10/1 infomercial 			
€ 18.000
Preferred +		
: 15/1 infomercial 			
€ 22.500
Inclusief op Kidsvakantiegids.nl:
De infomercial wordt rondom de verschijning van Kids Vakantiegids
en gedurende 1 seizoen (3 maanden) prominent op de Kidsvakantiegids.nl
homepage geplaatst. Per pagina is 1 click-out naar de eigen site mogelijk.
Preferred + topic
: 2x per jaar een overlayer op Kidsvakantiegids.nl voor
		
de periode van 5 dagen, bannering boven 4 web		
pagina’s gedurende de periode van 1 seizoen
		
(3 maanden), Kids Vakantieblog, incl. 1 bericht in
		
Kidsvakantiegids.nl Nieuwtjesbrief of plaatsing logo in
		
block boven 4 webpagina’s (1 maand).
Gold partner deals*
Gold		
: 2/1 full colour advertorial 		
€ 4.700
Gold+		
: 1/1 advertentie + 2/1 advertorial
€ 6.650
Inclusief op Kidsvakantiegids.nl:
Bannering boven 2 webpagina’s, gedurende de periode van 1 seizoen
(3 maanden), Kids Vakantieblog, incl. 1 bericht in Kidsvakantiegids.nl Nieuwtjesbrief of plaatsing logo in block boven 2 webpagina’s (1 maand).
Gold + topic
: 1x per jaar een overlayer op Kidsvakantiegids.nl voor
		
de periode van 5 dagen.
Silver partner deals*
Silver		
: 1/2 full colour advertentie		
€ 1.500
Silver+		
: 1/1 full colour advertentie		
€ 2.700
Inclusief op Kidsvakantiegids.nl:
Kids Vakantieblog, incl. 1 bericht in Kidsvakantiegids.nl Nieuwtjesbrief.
Silver+ topic
: Bannering boven 1 bestemmingspagina,
		
gedurende de periode van 1 seizoen (3 maanden),
		
of plaatsing logo in block boven webpagina (1 maand).
*Plaatsing van uw reizen in overleg en in verhouding tot advertentiebudget.
* Online producten zijn inzetbaar tot 3 maanden na bevestiging afspraken.

KIDSVAKANTIEGIDS.NL

Bannering
- Boven aan webpagina (per pagina)
- Uitgelicht (homepage)
- Overlayer op Kidsvakantiegids.nl

NIEUWTJESBRIEF

COPY PLACEMENT

1 nieuwsbericht:
€ 550
2 nieuwsberichten:
€ 950
Dedicated Nieuwtjesbrief: € 1.500

Eigen webpagina (per seizoen): € 750
Logo in block (per maand):
€ 750
Kids Vakantieblog incl.
nieuwsbericht:
€ 1.200

(eenmaal per seizoen mogelijk)

VERSCHIJNING
Kids Vakantiegids voorjaarseditie 2014 verschijnt medio april 2014
Kids Vakantiegids zomereditie 2015 verschijnt medio november 2014

€ 750 (per seizoen)
€ 1.200 (per 2 weken)
€ 1.250 (per 3 dagen)

TIP! KIDS VAKANTIEAANBIEDER VAN HET JAAR AWARDS
Staat kindvriendelijkheid bij uw reisorganisatie hoog in het vaandel?
Vanaf 1 november 2014 kunt u zich inschrijven voor de prestigieuze
Kids Vakantieaanbieder van het Jaar Awards 2015!

VOOR MEER INFO KUNT U CONTACT OPNEMEN MET SIS-MEDIA: MARLOTTE LUBBERS OF BEAU KARMAN,
TEL .: 0314-363844, E-MAIL: MARLOTTE@SIS-MEDIA .NL OF BEAU@SIS-MEDIA .NL
NB Genoemde tarieven zijn exclusief BTW. Prijswijzigingen voorbehouden. Alle online producten worden geplaatst op basis van affiliate en/of clickvergoeding.

Kids Vakantiegids© is powered by SIS-Media
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