
Gericht adverteren op AllesOverVoeding.nl

De site AllesOverVoeding.nl richt zich op 'gewone mensen' met interesse in voeding: 
huisvrouwen en -mannen, scholieren, docenten, alle leeftijden, vleeseters en vegetariërs, 
lijners en lekkerbekken. Allemaal op zoek naar wat extra informatie over voeding. 

Adverteren op AllesOverVoeding.nl kan heel gericht: 

• per pagina (met meerdere artikelen over één thema of onderwerp) 
• per artikel (heel specifiek bij één artikel) 
• op meerdere pagina’s, of bij meerdere artikelen 
• heel generiek: op elke pagina 

Plaatsing kan op de volgende posities:
1) bovenaan, op drie posities,        2) in een van de kolommen direct onder de menu’s.

�     �
Een klik op een advertentie kan leiden naar uw eigen website of een specifieke pagina 
daarop. Dat kost niets extra.
In de database van de website wordt het aantal vertoningen van uw advertentie 
bijgehouden én het aantal kliks daarop.; deze informatie kunt u gratis opvragen.

De contractduur is heel flexibel. Het kan per maand, per kwartaal of veelvouden daarvan.  
Incidenteel is het mogelijk om per week of zelfs per dag te adverteren.
Bij roulerende advertenties zijn vertoningen op bepaalde uren van de dag ook mogelijk.

Dimensies van advertentieruimtes:

220 x 60 pixels, (standaard klein formaat), 
bovenaan een pagina
220 x 220 pixels, (vierkant) in een van de rechter 
kolommen
220 x 330 pixels, (hoog), in een van de rechter 
kolommen
220 x 440 pixels, (extra hoog), in een van de rechter 
kolommen

Kleinere advertenties kunnen ook, maar 
worden ingepast in genoemde dimensies.



Tarieven allesovervoeding.nl

Alle genoemde bedragen gelden voor een periode 
van 3 maanden.

Een banner van 220 x 60 pixels, bovenin een 
pagina, of in een van de twee kolommen:
Op één selecte pagina € 29 
Op 3 pagina's: € 15 per pagina
Op 5 - 10 pagina's: € 13 per pagina

Een banner in een van de twee rechter kolommen:
220 x 220 px 220 x 330 px 220 x 440 px

Op 1 selecte pagina:   € 32      € 39   € 49
Op 3 pagina's,   € 17 pp € 19 pp   € 29 pp
Op 5 - 10 pagina's:   €   9 pp € 12 pp   € 19 pp

Genoemde prijzen zijn telkens per pagina, en exclusief btw.

Plaatsing op alle pagina's is niet altijd mogelijk, wegens andere reserveringen.
Plaatsing op ‘alle nog beschikbare pagina's' kan natuurlijk wel. Het tarief is afhankelijk van 
de beschikbare ruimte en de grootte van de advertentie.

Voor plaatsing van meerdere advertenties tegelijk gelden aantrekkelijke kortingen. Vraag 
ons daarnaar.

Roulerende advertentie

Voor iedere advertentiepositie die u aankoopt, kunt u desgewenst meerdere advertenties 
aanleveren. Die worden dan roulerende vertoond (iedere klik naar of op de pagina roept 
een andere advertentie op).

Productie van advertenties

In beginsel levert u zelf de advertenties gebruiksklaar aan.
Het is ook mogelijk om een advertentie bij ons te laten maken.
De kosten zijn afhankelijk van de wensen (met beeld, of animaties).

Voor alle informatie, mail naar ad@allesovervoeding.nl.
Of bel 06 2848 7149.

 

mailto:ad@allesovervoeding.nl


Kies gericht de doelgroep

De vertoning van een advertentie kan zijn:
- bij één specifiek artikel
- op één specifieke pagina met artikelen (samengesteld op basis van categorie of thema)
- op meerdere thema- of categorie-pagina's
- op veel of alle pagina's (afhankelijk van andere reserveringen)
- alleen op de homepage

De site telt circa 90 afzonderlijke pagina's. Die zijn altijd direct te bereiken via drie 
navigatiemenu's. Een pagina wordt altijd dynamisch samengesteld uit diverse artikelen, en 
gaat altijd over één productcategorie of één thema. De drie navigatiemenu's vertellen over 
welke categoriën of thema's het gaat.

De circa 90 pagina's zijn aldus via 1 klik bereikbaar: 

a) 45 via het hoofdmenu (algemene informatie over productgroepen, herkomst) 
b) 35 via het 'Wat eten we?' (concrete info rond boodschappen en koken) 
c)  6 via het thema-menu (naar persoonlijke interesse) 

ad a) Kiezen voor plaatsing op een pagina uit het hoofdmenu betekent vertoning op zowel 
de samengestelde pagina als bij alle afzonderlijk op te roepen artikelen van die pagina. 
ad b) Bij plaatsing op een samengestelde pagina uit het menu 'Wat eten we?' is er niet 
automatisch ook vertoning bij alle afzonderlijke artikelen. 
ad c) Bij plaatsing op een samengestelde themapagina is er niet automatisch ook 
vertoning bij alle afzonderlijke artikelen. 

Plaatsing bij één specifiek artikel zal niet altijd mogelijk zijn, omdat alle beschikbare 
posities reeds gereserveerd kunnen zijn voor een campagne op een groep van pagina’s.

Tarieven
De tarieven staan overzichtelijk bij elkaar op een volgend blad.

Pionierskorting
AllesOverVoeding is een nog jonge site. Nog volop in ontwikkeling. Bekendheid en bezoek 
zijn nog niet op hun toppen. Help ons deze periode door te komen! Wij belonen uw vroege 
steun met interessante pionierskortingen.


