Media tarieven 2019

Alkmaar Marketing
Alkmaar Marketing is de citymarketingorganisatie voor Alkmaar en omgeving.
Alkmaar Marketing verbindt bezoekers, bewoners en bedrijven.
Hoe?
Door Alkmaar te promoten en te helpen ontwikkelen als de geweldige stad
(en regio!) die het wil zijn.
Doelgroepen:
1. Bewoners van Alkmaar
2. Regio bezoekers - 20km rondom
3. Nationale (dag & weekend) bezoekers uit Nederland
4. Internationale verblijfs & excursie toerist
Voor wie?
- evenement organisatoren
- bedrijven
- winkeliers
- horeca ondernemers
- culturele instellingen
- verenigingen
Advies op maat
Aan de hand van unieke customer journeys die wij voor de verschillende doelgroepen in
kaart hebben gebracht kunnen we een advies op maat maken om zo jouw boodschap
maximaal bij de doelgroep aan te laten sluiten. We geven hierover graag meer uitleg,
vraag naar de mogelijkheden!

DIGITALE BORDEN
Feiten en cijfers

Er bevinden zich 4 digitale borden langs de belangrijkste invalswegen van Alkmaar:
• Vondelstraat (dubbelzijdig)
• Helderseweg (dubbelzijdig)
• Bergerweg (enkelzijdig)
• Nieuwe Schermerweg (enkelzijdig)
332.500 passanten per week
• De borden zijn 24 uur per dag actief
• Formaat digitaal bord: 2,5 m x 0,40 m
• Meerdere boodschappen wisselen elkaar af (maximaal 7 boodschappen).
Het is dus ook mogelijk meerdere boodschappen tegelijkertijd te laten lopen

Voorwaarden en deadlines

• De boodschap kan maximaal uit 4 regels van elk 20 leestekens (incl. spaties) bestaan
• Promotie van ondernemingen alleen bij voldoende nieuwswaarde – plaatsing in overleg
• Reserveren minimaal 1 week voor gewenste promotieperiode (mits ruimte op de borden
beschikbaar), maximaal twee weken aansluitend.

€250,- €400,per week

2 weken

ALKMAAR PRACHTSTAD MAGAZINE
Feiten en cijfers

• Inspiratiemagazine over cultuur, winkelen, eten en drinken, uitgaan, wonen en sport in Alkmaar
• Het magazine verschijnt 4x per jaar: voorjaar (april), zomer (juni), najaar (september)
en winter (november)

Oplage & bereik

• Totale oplage: 95.000 per editie
• Bereik per editie: 150.000
• Losse nummers: gratis
• Goed gewaardeerd bij lezers (rapportcijfer 8)
• Verspreiding huis-aan-huis via Rodi in Alkmaar, Heerhugowaard, Langedijk, Bergen, Uitgeest,
Castricum en Heiloo. Daarnaast ook bij de VVV, winkels, horeca en culturele instellingen in
Alkmaar en omstreken.

Promotiemogelijkheden

Promotie in de vorm van een advertorial kan op een van onze themapagina's of andere pagina's
met wisselende thema's. Het formaat van de advertorial is in overleg. De
content wordt geschreven door onze redactie, plaatsing met foto's.
Adverteren in het magazine kan uitsluitend via Rodi Media (mogelijk vanaf €350).

Voorwaarden en deadlines

Reserveren zes werkweken voor de deadline, materiaal mailen naar
info@alkmaarprachtstad.nl

€225

€225

€225

€275

pagina eten & drinken

pagina winkelen

pagina evenementen

advertorial

1/4 pagina

1/4 pagina

1/4 pagina 1/4 pagina

* Adverteren in het Alkmaar Prachtstad magazine kan uitsluitend via Rodi Media

WEBSITE
Feiten en cijfers website www.alkmaarprachtstad.nl
315.500
37.850

unieke bezoekers per jaar
sessies per maand

De website is volledig responsive en benaderbaar vanaf alle typen devices. De website
wordt bereikt vanuit Google (organisch, 73%) en via rechtstreeks verkeer (16%).
Geslacht			 Leeftijd
68% vrouw			
25-34 jaar
32% man			
45-54 jaar
				35-44 jaar
			

22%		
55-64 jaar
17%
21%		
18-24 jaar
11%
19%		65+		10%

Themapagina evenementen

De themapagina evenementen heeft bijna 160.000 paginaweergaven per jaar. Een
vermelding in onze totaallijst is gratis, aanmelden kan op onze website
www.alkmaarprachtstad.nl/voororganisatoren

Themapagina winkelen

Een totaaloverzicht van alle winkels in Alkmaar: meer dan 150.000 paginaweergave per jaar
een vermelding in onze totaallijst is gratis, aanmelden kan op onze webiste
www.alkmaarprachtstad.nl/winkel-aanmelden

Banner op de homepage

We bieden de mogelijkheid om een banner te plaatsen op onze homepage,
een advertentie met een vast formaat incl. een link naar de eigen pagina.

Gratis

vermelding
database

€ 50

opmaakkosten banner

€ 125

banner per
twee weken

€225

banner per
maand

WEBSITE
Landingspagina

Het is mogelijk om gedurende één jaar een landingspagina af te nemen over het
bedrijf, dienst of evenement. Zo is er een pagina met uitgebreide informatie wat de
zichtbaarheid op de website van alkmaarprachtstad.nl en/of visitalkmaar.com vergroot.
De bezoekersaantallen hangen af van de nieuwswaarde van de content. Specifieke
cijfers kunnen bij ons worden opgevraagd.

Feiten en cijfers website www.visitalkmaar.com
35.000
43.000

unieke bezoekers
sessies

Herkomst bezoekers			
1. Nederland
2. Duitsland
3. USA
4. United Kingdom
5. Frankrijk
De website is in juli 2017 live gegaan, het aantal bezoekers groeit nog iedere maand.
De website is volledig responsive en benaderbaar vanaf alle typen devices. In oktober
2018 is er een Duitse en Franse versie opgeleverd.

€300

€350

alkmaarprachtstad.nl
óf visitalkmaar.com

alkmaarprachtstad.nl
én visitalkmaar.com

landingspagina

landingspagina

€50

aanmaken
landingspagina

DIGITALE NIEUWSBRIEF
Feiten en cijfers

Verzending: iedere 15e van de maand
Openingspercentage: 37%
Aantal abonnees: 4.500
Aanleveren materiaal: 5 dagen voor verzending
info@alkmaarprachtstad.nl

Nieuwsitem in de nieuwsbrief

Een evenement uitlichten in onze nieuwsbrief is mogelijk door middel van een advertorial
met enkele regels tekst, foto en link direct naar het item op onze website.
Ook is de mogelijkheid om in de nieuwsbrief een banner / advertentie in vast formaat te
krijgen met een afbeelding en link naar eigen website.

€ 175
voorbeeld advertorials

advertorial

€ 325

banner /
advertentie

SOCIAL MEDIA
Feiten en cijfers
Facebookpagina Alkmaar Prachtstad:
Aantal volgers: 16.000
Bereik van een post: gemiddeld tussen de 3.000 en 11.000 personen

Promotiemogelijkheden

Maandelijks worden er diverse blogs geschreven over winkelen, evenementen, eten en
drinken en tips voor bewoners en bezoekers van Alkmaar. Blogs worden goed gelezen
op onze website en via onze nieuwsbrief. Wij bieden de mogelijkheid om vermeld te
worden in een blog. Bij een vlog wordt er gebruik gemaakt van video wat een van de
meest effectieve manieren is om je boodschap te verspreiden.
Daarnaast is het mogelijk om een winactie te promoten op de Alkmaar Prachtstad
Facebookpagina, kosten hiervoor zijn €175 (incl. prijzen).

€ 250

vermelding
blog

€ 450

zichtbaarheid vlog

ALKMAARPAS WEBSITE
Feiten en cijfers website
33.000
58.800

bezoekers per jaar
sessies

Herkomst bezoekers			
1. Alkmaar 		
4. Heiloo
2. Amsterdam 		
5. Zuid-Scharwoude
3. Heerhugowaard 6. Bergen
Een vermelding op de website is altijd gratis, mits een goed en compleet aanbod.
Op de homepage van de website worden er maandelijks enkele aanbieders uitgelicht als
tip of actie van de maand. Wij bieden de mogelijkheid een dergelijke online advertorial in
te kopen. De website is volledig responsive en benaderbaar vanaf alle typen devices.
Daarnaast is het mogelijk om met een advertorial meegenomen te worden in de digitale
nieuwsbrief, die aan het eind van iedere maand wordt verstuurd naar 8.500 abonnees.

Offline

Ook komt er een maandelijkse advertentie uit in het Alkmaars Nieuwsblad (oplage:
46.100) waarin aanbieders in een advertorial met de AlkmaarPas-actie worden
uitgelicht. Er is een mogelijkheid om een dergelijke offline advertorial in te kopen.

gratis

online
vermelding

€ 60

online
advertorial
homepage
of nieuwsbrief

€ 60

offline
advertorial
krant

€ 100

combideal:
online en
offline
advertorial

ALKMAARPAS VOORDEELBOEKJE
Feiten en cijfers AlkmaarPas
20.000
13.000
>300 		

oplage voordeelboekje
aantal AlkmaarPashouders
bedrijven met een AlkmaarPas-actie

Promotiemogelijkheden voordeelgids

Jaarlijks verschijnt er aan het begin van het nieuwe jaar een voordeelgids met alle
informatie over de AlkmaarPas en een groot gedeelte van de aanbieders worden hierin
vermeld. Een vermelding in de voordeelgids is altijd gratis (mits een compleet en goed
aanbod). Daarnaast is er de mogelijkheid om met een advertorial of advertentie (binnenzijde) groter uitgelicht te worden in de voordeelgids.
Wanneer de AlkmaarPas-actie zowel online en offline zichtbaar is bij jouw bedrijf door
middel van onze aangereikte middelen, krijg je 25% korting op de ingekochte middelen.

gratis

vermelding
voordeelgids

€ 150

1/3 pagina
advertorial
voordeelgids

€ 300

1/3 pagina
advertentie
voordeelgids
(binnenzijde)

-25%

zichtbaarheidskorting fysiek
én online*

* Zichtbaarheid 'acceptant AlkmaarPas' in uw bedrijf / bij de entree én op de homepage
van uw website.

MEDIA 2019 - REGULIER
Offline
Digitale borden
Per week / 2 weken (max)

€

250 / 400

1/4 pagina advertorial themapagina eten

€

225

1/4 pagina advertorial themapagina winkelen

€

225

1/4 pagina advertorial themapagina evenementen

€

225

1/4 pagina advertorial

€

275

Magazine Alkmaar Prachtstad

Online - www.alkmaarprachtstad.nl en www.visitalkmaar.com
Website
Database vermelding (mits compleet)

gratis

Landingspagina visitalkmaar.com of alkmaarprachtstad.nl

€

300

Landingspagina visitalkmaar.com & alkmaarprachtstad.nl

€

350

Banner per 2 weken / per maand

€

125 / 225

Aanmaken landingspagina of opmaken banner

€

50

Advertorial

€

175

Banner / advertentie

€

325

Vermelding blog

€

250

Zichtbaarheid vlog

€

450

Digitale nieuwsbrief

Social media

AlkmaarPas
Website
Vermelding op website

gratis

Online advertorial tip / actie per maand

€

60

Promopagina advertorial krant

€

60

Combinatie online / promopagina (maand)

€

100

Voordeelboekje
Vermelding voordeelgids

gratis

Advertorial 1/3 pagina

€

150

Advertentie 1/3 pagina (binnenzijde)

€

300

Zichtbaarheidskorting fysiek én online

- 25%

PAKKETTEN - REGULIER
Pakket S
Totaalprijs: € 650
1 week digitale borden
2 weken banner website
1/4 pagina advertorial magazine

Pakket L
Totaalprijs: € 1850
2x 2 weken digitale borden
maand banner website
2x 1/4 advertorial magazine
banner/advertentie nieuwsbrief
Vermelding blog

Pakket Shopping
Totaalprijs: € 750
1/4 advertorial magazine themapagina
1x advertorial nieuwsbrief
1x vermelding blog
1x social media winactie
AlkmaarPas actie homepage
Pakket Evenementen
Totaalprijs: € 750
1/4 advertorial magazine themapagina
1x advertorial nieuwsbrief
1x vermelding blog
1x social media winactie
AlkmaarPas actie homepage

Pakket M
Totaalprijs: € 1250
2 weken digitale borden
maand banner website
1/4 advertorial magazine
banner/advertentie nieuwsbrief
Pakket XL
Totaalprijs: € 2500
2x 2 weken digitale borden
maand banner website
2x 1/4 advertorial magazine
advertentie + advertorial nieuwsbrief
Vermelding blog
Aanmaak landingspagina website
Pakket Culinair
Totaalprijs: € 750
1/4 advertorial magazine themapagina
1x advertorial nieuwsbrief
1x vermelding blog
1x social media winactie
AlkmaarPas actie homepage
Pakket Magazine
Totaalprijs: € 900
4x 1/4 advertorial magazine

* Een pakket op maat is mogelijk
* Prijzen zijn o.v.v. wijzigingen

