De Nationale Recreatiegids biedt veel mogelijkheden voor u als
adverteerder. Als een van de snelst groeiende nieuwswebsites
van Nederland weten wij namelijk een groot publiek aan ons te
binden. Daarnaast zorgt onze branchegerichtheid ervoor dat
onze doelgroep zeer specifiek is. Hierdoor bereikt u eenvoudig
uw beoogde publiek!
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Standaard Mediapakket
Wilt u op een voordelige manier bij ons adverteren? Dan
biedt ons Mediapakket een uitgelezen kans voor u! Met ons
Mediapakket kunt u gebruik maken van vrijwel al onze
promotiemogelijkheden en u kunt meteen daar gebruik
maken door in te loggen in ons digitale dashboard MijnNOG.
Het Standaard Mediapakket kunt u aanschaffen voor het
maandtarief van € 280,00 voor minimaal 12 maanden. De
volgende items zijn onderdeel van het pakket.

Vacatures
Uw vacature brengt u gemakkelijk onder de aandacht in onze
vacaturegids. Via een eigen inlog kunt u zelf uw vacature plaatsen, met
een link naar uw eigen (sollicitatie)pagina.

Webvertorials
Dit is een redactioneel stuk met een commerciële insteek. U kunt uw eigen
tekst en afbeelding aanleveren en wij zorgen er vervolgens voor dat deze

Agenda

tussen onze artikelen geplaatst wordt met dezelfde opmaak als de normale
redactionele stukken. Zo kunt u uw boodschap op een leesvriendelijke
manier overbrengen op de doelgroep! Het is mogelijk om ook video in de

Een aankondiging van een event of gebeurtenis kunt u plaatsen in de

webvertorial te verwerken.

agenda. Het item wordt dan tevens verspreid via het hieraan
verbonden Twitter-account.

Tweettorial
MijnNRG

We kunnen uw boodschap omzetten naar een Tweet en deze verspreiden
onder onze 130.000 volgers. De gewenste dag, de tijd en de accounts

Alle bovenstaande items kunt u zelf beheren via onze digitale

kunnen door u zelf worden vastgesteld.

dashboard MijnNRG. De inlog van MijnNRG ontvangt u meteen na het
bevestigen van uw Mediapakket. Dus u kunt direct aan de slag om de
bezoekers van NRG kennis te laten met uw organisatie!

Blog
In een blog kunt u op luchtige maar krachtige wijze uw boodschap

Bedrijfspresentatie

uitdragen, zonder dat dit een structureel karakter hoeft te hebben.

Met een bedrijfspresentatie kunt u uw bedrijf en dienstverlening
uitgebreid presenteren. De presentatie is geheel naar eigen wens
samen te stellen. Zo kunt u uw organisatie omschrijven en in de
spotlight zetten door een logo, promotievideo en social mediakanalen
toe te voegen. Door gebruik te maken van ons digitale dashboard is
het mogelijk uw bedrijfspresentatie doorlopend aan te passen zodat

Uw voordeel

hij altijd up-to-date is!

Het Standaard Mediapakket biedt u ruim 75% voordeel!
Bekijk onderstaand rekenvoorbeeld en laat u overtuigen!
Losse inkoop
60 items per jaar x 250,00 gemiddeld per item € 15.000,00
Abonnement Standaard Mediapakket
60 items per jaar

€ 3.360,00

Uw maximale voordeel per jaar

€ 11.640,00

aangesloten bij:

