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BigSpark
"Wij maken technologie begrijpelijk"

2016

BigSpark is de online uitgever van onder meer Android Planet (gericht op
Android-gebruikers) en iPhoned (gericht op het beste van Apple en iOS).
In deze mediakit maak je nader kennis met onze titels en de
bijbehorende advertentiemogelijkheden.
Wist je dat...





BigSpark het grootste mobile/tech netwerk van NL is met 1,4+
miljoen unieke bezoekers per maand;
Wij meer dan 1 miljoen euro omzet per maand voor onze partners
genereren;
Gebruikers onze concepten met een 9,4 waarderen;
Targetting binnen ons netwerk is mogelijk in elke fase van de
'customer journey', van attentie tot aan performance-based.

Ambitie: wij maken technologie begrijpelijk
Het is onze ambitie om technologie en de mogelijkheden ervan begrijpelijk te maken voor iedereen. We richten
ons op iedereen die interesse heeft in technologie, van beginnende gebruikers tot gevorderden. We schrijven
voor hen dagelijks over het laatste trends en ontwikkelingen, de beste apps en bieden handige tips en
koopadviezen. In uitgebreide achtergrondartikelen duiden en plaatsen we nieuws in een breder kader. We
zoeken hierbij unieke en verfrissende invalshoeken op en laten zien welke invloed internationale
ontwikkelingen hebben op gebruikers in Nederland.
Daarnaast voelen we in gedegen (video)reviews de laatste smartphones, tablets, smartwatches en andere
devices aan de tand, om zo lezers te informeren bij het maken van hun aankoopbeslissing. Onze prijsvergelijker
geeft uit meer dan 3 miljoen prijzen realtime inzicht in de beste deals van alle grote Nederlandse webshops.
Onze gebruikers zien op basis van hun voorkeuren eenvoudig waar ze het terecht kunnen voor de beste deal.
Daarna kunnen ze overgaan tot het maken van hun aankoopbeslissing.
Relevant bereik in Nederland
Maandelijks bereiken onze concepten meer dan 2,2 miljoen bezoekers, zowel via de websites als onze sociale
kanalen. Ook hebben we een dagelijks groeiend nieuwsbriefbestand met ruim 52.000 abonnees. Zowel Android
Planet als iPhoned zijn volledig responsive en daardoor prettig leesbaar op grote én kleine schermen. Via de
betrouwbare en transparante feedback tool van The Feedback Company worden Android Planet en iPhoned
beoordeeld met respectievelijk een 9,4 en een 9,7.
Adverteren: van branding doestelling tot concrete actie
Voor adverteerders bieden we mogelijkheden om op een aansprekende manier in contact te komen met onze
gebruikers. Dit kan zowel via campagnes met brandingdoelstellingen als met gerichte sales en transactie
gedreven uitingen. Deze mediakit geeft een overzicht van de mogelijkheden.
We denken graag mee over een passende campagne, neem hierover gerust contact met ons op.
Met vriendelijke groet,
Peter Geurts
Directeur BigSpark B.V.
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Android Planet - Concepten
Unieke bezoekers

675.000 per maand

Bezoekers

1.000.000 per maand

Pageviews

1.800.000 per maand

Oplage nieuwsbrief

10.500 inschrijvers

Volgers op social media

Twitter: 29.300, Facebook: 2500

Android Planet is de populairste Nederlandse website over Android. Met een redactie bestaande uit gedreven
techredacteurs wordt dagelijks aandacht besteed aan de trends en ontwikkelingen in de wereld van Google en
Android. Daarbij valt te denken aan nieuws, tips, achtergronden en toplijsten met de beste devices en apps.
Android als ecosysteem is beschikbaar op smartphones, tablets, wearables en gadgets, en deze devices nemen
we dan ook uitgebreid onder de loep. Alles vanuit een grote passie, inhoudelijke expertise en met het idee dat
technologie het leven verbetert en verrijkt. Android Planet wordt maandelijks door ruim 1 miljoen bezoekers
bezocht en bereikt tienduizenden fans en volgers via Twitter en Facebook. De site is volledig responsive en
daardoor perfect leesbaar op elk (mobiel) apparaat.
Demografie, geografie en device gebruik:

Welstandsklasse

AB1 (Hoog)

Desktop

41%

Geografie

85% Nederland

Tablet

17%

10% België

Mobiel

42%
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iPhoned - Concepten
Unieke bezoekers

680.000 per maand

Bezoekers

900.000 per maand

Pageviews

1.350.000 per maand

Oplage nieuwsbrief

47.500 inschrijvers

Volgers op social media

Twitter: 6.000, Facebook: 1250

iPhoned is het startpunt voor elke Apple-fan, met het laatste nieuws, handige tips en reviews van de beste
apps, accessoires en toestellen. Aangezien het ecosysteem van Apple zich sterk heeft ontwikkeld, besteedt
iPhoned zowel aandacht aan de iPhone, als aan andere Apple-apparaten (zoals de Apple Watch, iPad, Apple TV
en MacBook) en aanverwante thema’s (waaronder iOS 8, CarPlay, Gezondheid en Homekit).
Met een team Apple-gekke redacteurs wordt er dagelijks verslag gelegd van de belangrijkste ontwikkelingen in
de wereld van Apple. Dit wordt gedaan op een eerlijke, objectieve en deskundige manier.
Inmiddels weten elke maand ruim 900.000 bezoekers de website te vinden. Met sprankelende berichtgeving en
handige content is iPhoned inspirerend en behulpzaam voor zijn lezers.
Demografie, geografie en device gebruik:

Welstandsklasse

AB1 (Hoog)

Desktop

36%

Geografie

89% Nederland

Tablet

23%

9% België

Mobiel

41%
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Advertentie mogelijkheden

Attentie

Display
D1. Take-over (Wallpaper +Billboard)
D2. BigShot / Billboard / Leaderboard
D3. Halfpage Ad / Rectangle
D4. Mobile Ad
Voorbeeld homepage:

Interesse

Actie

Native
N1. Featured header
N2. Advertorial
N3. Topic slider special
N4. Newsletter Ad

Performance
P1. Toplist Ad
P2. Ad-in-content
P3. Highlighted deal
P4. Datafeeds

N1
D4

D1

D2

P1

Blogpagina

positionering:
N2
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N3

Voorbeeld

blogpage:

Voorbeeld prijsvergelijker:

P3

P4

Prijsvergelijker positionering:

P2
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Tariefkaart
AndroidPlanet.nl en iPhoned.nl

Display advertising
D1. Take-over
D2. Bigshot
D2. Billboard
D3. Halfpage ad
D3. Rectangle
D4. Mobile banner
Website take-over

(wallpaper+billboard)
(970x500px)
(970x250px)
(300x600px)
(300x250px)
(300x250px)

Native advertising
N1. Featured header (per week)
N2. Advertorial (per week)
N3. Topic slider special
N4. Campagne in nieuwsbrief
Performance advertising
P1. Toplist Ad
P2. Ad-in-content
P3. Highlighted deal
P4. Datafeeds
Frequency caps (bij display advertising)
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Android Planet
CPM € 25,CPM € 22,CPM € 18,CPM € 10,CPM € 6,CPM € 8,Op aanvraag

iPhoned
CPM € 25,CPM € 22,CPM € 18,CPM € 10,CPM € 6,CPM € 8,Op aanvraag

€ 3000,€ 1500,vanaf € 5000,€ 350,-

€ 3000,€ 1500,vanaf € 5000,€ 1000,-

CPC € 1,CPC € 1,CPC € 1,Perf. based (CPS)

CPC € 1,CPC € 1,CPC € 1,Perf. based (CPS)

Cap 1
Cap 2
Cap 3
Cap 4

20% toeslag
15% toeslag
10% toeslag
5% toeslag
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