
Advertentiemogelijkheden
Doelgroep & Bereik

Biernet.nl is de grootste informatieve bier website van Nederland. Elke dag wordt de website ververst met 
nieuwe content in diverse rubrieken. 

Alle campagnes die worden geplaatst op Biernet.nl worden nauwlettend gevolgd door het admanagement 
systeem. Dit betekent dat u als adverteerder online toegang heeft tot uitgebreide statistische informatie 
over uw campagne.

Door op Biernet.nl te adverteren bereikt u op eenvoudige en doeltreffende wijze de Nederlandse 
bierliefhebber!

Kijk voor alle tarieven, mogelijkheden en voorbeelden op pagina 2 & 3.

Bereik
Maandelijks bereik: ± 300.000
Maandelijks uniek bereik: ± 200.000
Maandelijks aantal pageviews: ± 700.000
Maandelijks aantal bannerviews: ± 2.000.000

Bezoekersprofiel
Geslacht  
Man: 85% 
Vrouw: 15%

Leeftijd
16 t/m 20 jaar: 3% 
21 t/m 30 jaar: 26%
31 t/m 40 jaar: 19%
41 t/m 50 jaar: 23%
51 t/m 60 jaar: 17%
61 t/m 70 jaar: 10% 

Contact
Biernet.nl is een onderdeel van Jaspers Media.
Voor meer informatie over advertentiemogelijkheden kunt u contact opnemen met:

Jaspers Media
Kerkstraat 310
1017 HC Amsterdam
T: 020 – 62 33 927
M: 06 – 18 51 36 44
info@jaspersmedia.com
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Advertentiemogelijkheden
Tarieven

Er zijn verschillende mogelijkheden om te adverteren op Biernet.nl. In de tabel en in de hieronder 
getoonde voorbeelden vindt u de mogelijkheden. 

Mocht uw gewenste advertentie hier niet tussen staan of heeft u specifieke wensen, neem dan 
contact op met info@jaspersmedia.com om te informeren naar de mogelijkheden.

Optie Naam Tarief Pixels Maximale grootte

1 Leaderboard* € 25,00 728 x 90 80kb

2 Rectangle* € 20,00 336 x 280 80kb

1 + 2 Roadblock € 35,00 728 x 90 + 336 x 280 80kb 

3 Wallpaper € 45,00 354 x 1.023 (x2) 300kb

4 Slider € 1.150,00 (per week) 587 x 230 80kb

5 Page Layer € 50,00 720 x 480 300kb

De tarieven van de advertenties worden aangeduid in CPM. Dat wil zeggen Cost Per Mille oftewel de kosten  
die moeten worden betaald per 1000 impressies. Minimale ordergrootte € 500,-

*Het is mogelijk om hier een expendable banner van te maken tegen een extra tarief. Neem contact op met  
info@jaspersmedia.com voor meer informatie hierover.
 
Aanleverspecificaties

1. Alle advertenties kunnen worden geleverd als JPEG, GIF of Flash bestand. Uitzondering hierop is de 
slider, deze moet in JPEG worden geleverd.

2. Een Roadblock bestaat uit een Leaderboard én een Rectangle. Dit betekent dat er twee bestanden 
zullen moeten worden aangeleverd in de juiste formaten.

3. De Wallpaper advertentie moet bestaan uit twee afbeeldingen, voor elke kant van de website één. 
Allebei de afbeeldingen zijn 354 pixels breed en 1.023 pixels lang. 

4. De Slider is een duidelijke advertentie op de homepage die direct zichtbaar is voor de bezoeker en 
bestaat uit een afbeelding en een stuk tekst met een link erin. Hiervoor moet het volgende worden 
geleverd: 
Afbeelding: 587 x 230 
Titel: één regel van maximaal 50 tekens (inclusief spaties) 
Tekst: maximaal 3 regels met 120 tekens (inclusief spaties)
Naam URL: de naam van de link met maximaal 40 tekens (inclusief spaties)
URL: de URL van de website waar naar toe moet worden gelinkt

5. Bij de Page Layer wordt naast een afbeelding een sluitknop met duidelijk sluitkruis geleverd van 
minimaal 20 x 20 pixels. Indien geluid: standaard uit. 

6. Jaspers Media biedt de mogelijkheid om voor u een advertentie te ontwikkelen. Voor meer 
informatie hierover kunt u contact opnemen met info@jaspersmedia.com
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Advertentiemogelijkheden
Voorbeelden

Leaderboard + Rectangle (Roadblock: Combinatie van Leaderboard + Rectangle)

Wallpaper



Advertentiemogelijkheden
Voorbeelden
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Page Layer
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