
Profiel Actieve 50+ 

Bereik 1,2 miljoen bezoekers / maand

  450.000 unieke bezoekers / maand

 4,8 miljoen bezochte pagina’s / maand

 Gemiddeld 3,9 aantal pagina’s / bezoek

 Meer dan 320.000 contacten in database 

 3 min. 57 gemiddelde duur van een bezoek   
  

Taal NL

CPM

Leaderboard XL e 29

Medium Rectangle e 29

Billboard e 35

Halfpage e 35

Average number of views a day 20.500

TARIEVEN 2019

CPM

Leaderboard XL e 19

Medium Rectangle e 19

Billboard e 25

Halfpage e 25

Average number of views per month 4.800.000

CPM HOMEPAGE
Cost per Impression

CPM ROS
Cost per Impression

18 jaar ervaring in 50+ marketing
Met meer dan 1,2 miljoen bezoekers per maand, mag SeniorenNet 
zich met trots de populairste website voor 50+ noemen.
Actieve 50+, die vind je bij ons!

50+ zijn ook mobile surfers
Ongeveer 17% van ons publiek bezoekt SeniorenNet vanop hun 
tablet. 20% doet het via hun smartphone. Geniet van brede 
kanalen door beide formaten aan te leveren.

SeniorenNet.be
Er zijn ook nog andere mogelijkheden om uw product of dienst in de kijker te zetten. 

•	 SenNet magazine; de digitale nieuwsbrief
•	 Native of publiredactionele samenwerking
•	 Ronde tafel
•	 Enquête
•	 Video advertising
•	 Wedstrijdformules
•	 Experten aan het woord. 
Vraag gerust uw voorstel op maat!

SeniorenNet.be 



Leaderboard XL Medium Rectangle Billboard Halfpage

Desktop + Tablet: 995 x 123 px
Mobile: 468 x 60 px

Desktop + Tablet: 300 x 250 px
Mobile: 300 x 250 px

Desktop + Tablet: 970 x 250 px
Mobile: 468 x 60 px

Desktop + Tablet: 300 x 600 px
Mobile: 300 x 600 px

Maximum bestandsgrootte: 80 KB Maximum bestandsgrootte: 50 KB Maximum bestandsgrotte: 120 KB Maximum bestandsgrootte: 120 KB

Maximum lengte animatie: 5s Maximum lengte animatie: 5s Maximum lengte animatie: 5s Maximum lengte animatie: 5s

Looping animatie: toegestaan Looping animatie: toegestaan Looping animatie: toegestaan Looping animatie: toegestaan 

CONTACT

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

Aanleveren materiaal:  online@publicarto.be

www.publicarto.be

Materiaal
Stuur het materiaal naar online@publicarto.be. Bel 053 82 60 94 bij problemen.

Bannering en nieuwsbrief: advertenties aanleveren 5 werkdagen voor aanvang campagne.

Gesponsorde content: aanleveren 10 werkdagen voor aanvang campagne.

SeniorenNet.be 



Profiel actieve 50+

Bereik 1,2 miljoen bezoekers/maand

 450.000 unieke bezoekers/maand

 4,8 miljoen bezochte pagina’s/maand

 Gemiddeld 3,9 aantal pagina’s/bezoek

 Meer dan 320.000 contacten in database

 3 min.57 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 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’.

SeniorenNet.be - Publireportage



CONTACT

Account Manager: Liesbeth Joos
liesbeth.joos@publicarto.be
053 82 60 93
Aanleveren materiaal: online@publicarto.be
www.publicarto.be

TARIEF 2019

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): € 3.950 i.p.v. € 5.400

Materiaal
Stuur het materiaal naar online@publicarto.be. Bel 053 82 60 94 bij problemen.

Aanleveren 10 werkdagen voor aanvang campagne.

SeniorenNet.be - Publireportage



Profiel actieve 50+

Bereik 1,2 miljoen bezoekers/maand

 450.000 unieke bezoekers/maand

 4,8 miljoen bezochte pagina’s/maand

 Gemiddeld 3,9 aantal pagina’s/bezoek

 Meer dan 320.000 contacten in database

 3 min.57 gemiddelde duur van een bezoek

Taal NL

Info De gesponsorde content 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’.

SeniorenNet.be - Redactionele integratie



CONTACT

Account Manager: Liesbeth Joos
liesbeth.joos@publicarto.be
053 82 60 93
Aanleveren materiaal: online@publicarto.be
www.publicarto.be

TARIEF 2019

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 redactionele integratie (week 1) + nieuwsbrief (week 2): € 3.950 i.p.v. € 5.400

Materiaal
Stuur het materiaal naar online@publicarto.be. Bel 053 82 60 94 bij problemen.

Aanleveren 10 werkdagen voor aanvang campagne.

SeniorenNet.be - Redactionele integratie



CONTENTBLOKJE

SeniorenNet.be - Nieuwsbrief 

Profiel Actieve 50+

Bereik Meer dan 320.000 contacten 
 E-mailing + advertentie 

Taal NL

Info Tekst + beeld + URL

 E-mail wekelijks verstuurd op maandag

 Advertentie op cover van één editie van de nieuwsbrief (willekeurige plaatsing op grijze achtergrond).

 Advertentie op startpagina en redactiepagina van SeniorenNet.be gedurende één week.

HOMEPAGE



TARIEF 2019

Formaat Plaatsing Technische info Tarief
(excl. BTW)

Contentblokje

Nieuwsbrief

Startpagina

Redactiepagina

Titel: 60 karakters

Tekst: 400 karakters

Foto: 320 x 190 px 

(max. 120kB: jpg, gif)

URL actief op leveringsdatum

€ 4.200 / nieuwsbrief

! Extra: 1 week aanwezigheid op de homepagina!

Materiaal
Stuur het materiaal naar online@publicarto.be. Bel 053 82 60 94 bij problemen.

Bannering en nieuwsbrief: advertenties aanleveren 5 werkdagen voor aanvang campagne.

Gesponsorde content: aanleveren 10 werkdagen voor aanvang campagne.

CONTACT

Account Manager: Liesbeth Joos
liesbeth.joos@publicarto.be
053 82 60 93
Aanleveren materiaal: online@publicarto.be
www.publicarto.be

SeniorenNet.be - Nieuwsbrief 
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