
 
Commercieel item
In de newsletter kan een gesponsord bericht geplaatst 
worden (content marketing) met afbeelding.  
Er zijn per nieuwsbrief 2 content blocs beschikbaar.

Promotie
De nieuwsbrief wordt tevens gepromoot via meerdere  
Gezinsbond-mediakanalen.

Topics
Populaire topics: 
gezinsuitstappen voor gezinnen met jonge kinderen 
(tot 12 jaar) en bekende merken (Studio 100, Disney, Efteling).  
De ervaring leert ons dat de plaats van een topic in de nieuwsbrief 
niet bepalend is gezien de nieuwsbrief volledig wordt gelezen. 
 
De nieuwsbrief blijft ook tijdens schoolvakanties goed scoren. 

Open-rate en CTR
De gemiddelde open-rate* is met 42% boven het ijkpunt van 
35,50 %, hetzelfde geldt ook voor de gemiddelde CTR** van 
10% waarvoor het ijkpunt 9% is.

Het gemiddeld aantal clicks op advertenties hangt af van 
het soort advertentie. Advertenties met een bepaald 
aanbod of reductie voor de leden scoren het best.  
Het gemiddeld aantal clicks ligt op 300. 

 

Profiel   Leden Gezinsbond  

Bereik   120.000 abonnees 

Gemiddelde Open Rate  42 %  

Gemiddelde CTR   12%  

Taal   NL 

* Open-rate = de verhouding van het minimaal aantal uniek geopende 
e-mails t.o.v. het aantal bestemmelingen 

** CTR = click-through-rate of doorklikratio en is de verhouding van het 
minimaal aantal unieke klikken t.o.v. het aantal geopende nieuwsbrieven
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CONTENTBLOK



Verzendingsdatum
Deadline 
reservatie  

& materiaal

13/01

27/01

10/02

10/03

22/03

14/04

28/04

12/05

26/05

30/06

28/07

01/09

15/09

29/09

13/10

10/11

24/11

08/12

05/01

19/01

02/02

02/03

13/03

06/04

20/04

04/05

18/05

22/06

14/07

24/08

07/09

21/09

05/10

02/11

16/11

30/11

   Formaat Plaatsing    Technische info Tarief 
(excl. BTW)

Contentblokje Onderaan de nieuwsbrief

Titel: max 55 karakters (incl. spaties)

 Berichttekst: max. 300 karakters incl. spaties

  niet in kapitalen tenzij eigen aan de merknaam

 Per alinea max één woord of zinsdeel in het vet 

 Teksten worden niet onderlijnd 

 Tip: een duidelijke call-to-action 

Afbeelding: 260 x 170 pixels (= b x h)

 Max 1 hyperlink per bericht

 

€ 2.495 / contentblokje
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TARIEVEN 2022

KALENDER 2022

CONTACT

Account Manager - Lucrèce Noben
lucrece.noben@publicarto.be
053/82 60 95 - 0478/98 09 14

Aanleveren materiaal:  
online@publicarto.be
053/82 60 80


