
SeniorenNet.be - Redactionele integratie

Profiel actieve 50+

Bereik 1,1 miljoen bezoekers/maand

 499.000 unieke bezoekers/maand

  291.727 contacten in database

 4 m 46 sec gemiddelde duur van een bezoek

Taal NL

Info De Publireportage komt 6 maanden op de redactiepagina. 
 De titel en headerafbeelding komen 1 week op de homepage bij ‘deze week in SenNet Magazine’

• Een redactionele integratie is een neutrale 
sectortekst, zonder merkvermelding, 
in de look & feel van SeniorenNet. 

• Commerciële integratie kan in een 
kader onderaan de tekst. 

• De community van SeniorenNet wordt 
aangesproken, call to action is mogelijk. 

• Inhoud, vorm en timing van de publicatie in 
overleg met SenNet en de klant. 

• Logo niet toegelaten – eventueel packshot. 

• Label ‘sponsored content’.



TARIEVEN 2022

SeniorenNet.be - Redactionele integratie

Stuur het materiaal naar online@publicarto.be  - 

Deadline aanleveren 10 werkdagen voor aanvang campagne

MATERIAAL

Formaat Plaatsing Technische info Tarief
(excl. BTW)

Redactionele  

integratie

Redactiepagina

(6 maanden) 

+ 

Homepage

(1 week)

Worddoc met redactionele content (geen merkvermelding) 

+ aparte commerciële communicatie 

Max. 2 A4-pagina’s (SenNet spreekt zijn lezers met ‘je’ aan)

De tekst mag niet de indruk wekken door 

SeniorenNet geschreven te zijn

Max. 2 externe links:

voeg utm-code toe om doorkliks te kunnen tracken

Titel max. 70 karakters 

Inleiding van +/- 400 karakters

Headerafbeelding 1140 x 400 px

Afbeeldingen in de tekst (max. 3): rechtenvrij of eigen foto’s

Extra mogelijkheden: filmpje/contactformulier

€ 1.200 
(+ opmaakkosten)

! Combivoorstel publireportage (week 1) + nieuwsbrief (week 2):   € 4.900   i.p.v.   € 5.700

Account Manager - Liesbeth Joos
liesbeth.joos@publicarto.be
053/82 60 93 - 0479/99 20 99

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

CONTACT



SeniorenNet.be - Publireportage

• Een publireportage is een commerciële 

communicatie in een redactionele look & feel. 

• De klant beslist over de inhoud, vorm 

en timing van de publicatie.  

• De klant levert tekst en beeld aan. 

• Logo en packshot toegelaten. 

• Label ‘Publireportage’.

Profiel actieve 50+

Bereik 1,1 miljoen bezoekers/maand

 499.000 unieke bezoekers/maand

 291.727 contacten in database

 4 m 46 sec gemiddelde duur van een bezoek

Taal NL

Info De Publireportage komt 6 maanden op de redactiepagina. 
 De titel en headerafbeelding komen 1 week op de homepage bij ‘deze week in SenNet Magazine’



TARIEVEN 2022

SeniorenNet.be - Publireportage

Stuur het materiaal naar online@publicarto.be 

Deadline aanleveren 10 werkdagen voor aanvang campagne

MATERIAAL

Formaat Plaatsing Technische info Tarief
(excl. BTW)

Publireportage

Redactiepagina

(6 maanden) 

+ 

Homepage

(1 week)

Worddoc. met commerciële communicatie aanleveren:

Max. 2 A4-pagina’s 

Max. 2 externe links:  

voeg utm-code toe om doorkliks te kunnen tracken 

Titel max. 70 karakters 

Tip: vermijd om hier al de merknaam te gebruiken

Inleiding van +/- 400 karakters

Headerafbeelding 1140 x 400 px

Afbeeldingen in de tekst (max. 3): rechtenvrij of eigen foto’s 

Extra mogelijkheden: filmpje/contactformulier

€ 1.200 
(+ opmaakkosten)

! Combivoorstel publireportage (week 1) + nieuwsbrief (week 2):   € 4.900   i.p.v.   € 5.700

Account Manager - Liesbeth Joos
liesbeth.joos@publicarto.be
053/82 60 93 - 0479/99 20 99

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

CONTACT


