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Smartphone.nl deelt op een toegankelĳ ke manier nieuwtjes, tips en 
reviews, maar ook koopadvies en richt zich hierbĳ  op een brede groep 
smartphonegebruikers, van jong tot oud.

Met achtergronden, tips, reviews en meer is Android Planet de grootste
Google- en Android gerelateerde website in de Benelux, gemaakt door én 
voor liefhebbers

iPhoned behoort tot de grootste sites over Apple in Nederland en voorziet 
lezers en volgers dagelĳ ks van het laatste nieuws, handige tips, reviews 
van apps en boordeling van de laatste Apple-producten

Onze merken
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2.700.000
BEZOEKERS PER MAAND ARTIKELEN EN TIPS GESCHREVEN PRODUCTPRĲ ZEN VERGELEKEN PRĲ SVERGELĲ KINGEN PER MAAND

26.424 3.147.831 78.000

Op OnlySim vergelĳ k je eenvoudig het uitgebreidste aanbod sim only-abon-
nementen met ‘superkracht’. Dit initiatief van BigSpark helpt consumenten 
eenvoudig te besparen op de maandelĳ kse kosten voor mobiele telefonie 
door op een onafhankelĳ ke en transparante manier het aanbod sim on-
ly-abonnementen te vergelĳ ken.

Android Planet iPhoned

OnlySimSmartphone.nl



Gericht adverteren

D1. Billboard
D2. HPA / Rectangle 
D3. Mobile banner
D4. Website take-over

N1. Featured header 
N2. Advertorial 
N3. Topic slider 
N4. Campagne in nieuwsbrief

P1. Tip blok 
P2. Ad-in-content
P3. Highlighted deal abonnementen
P4. Highlighted deal los (nieuw of refurbished)
P5. Top ad positie
P6. Integratie abonnementen of los (nieuw of ref.)

Wĳ  helpen je met gerichte campagnes om eff ectief je doelgroep te bereiken en denken graag met je mee om 
middels verschillende advertentiemogelĳ kheden het maximale rendement uit je marketingbudget te halen. 
Deze mogelĳ kheden zĳ n ingedeeld volgens de customer journey in 3 fases: 
Touch (display advertising), Tell (native advertising) en Sell (performance advertising).
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Display advertising

In de Touch fase bieden we brand awareness creatie aan 
met high-impact Display Ads. Hiervoor zĳ n diverse formaten 
beschikbaar voor desktop, tablet en mobile.

Display inzet met gegarandeerde plaatsing op prominente advertentie-
positie die bĳ  openen van de site direct zichtbaar is.

Display inzet met gegarandeerde plaatsing op advertentie-
positie aan rechterkant van site.

Touch

D1. Billboard (970x250)

D2. HPA (300x600) / Rectangle (300x250)
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D3.  Mobile banner (300x250)

Display inzet met gegarandeerde plaatsing op mobiel device.

D4. Website take-over

Display inzet met gegarandeerde plaatsing over gehele site.
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Display advertising
Touch



Native advertising
Tell

In de Tell fase wekken we interesse op door het belichten van de unieke aspecten van 
uw product, dienst of aanbieding middels Native ads. Op ons netwerk zĳ n hiervoor 
verschillende uitgelichte of gesponsorde content posities beschikbaar.
Op ons netwerk zĳ n hiervoor verschillende uitgelichte of 
gesponsorde content posities beschikbaar.

N2. Advertorial

N1. Featured header

Opvallende responsive native advertentie in de header op alle pagina’s.

Een gesponsord artikel dat geschreven wordt door onze redactie,
gedurende één week op de homepagina blĳ ft staan en +- 300 woorden bevat. 
Bovendien wordt de advertorial aangejaagd via social kanalen, en gaat deze 
mee in de nieuwsbrief.
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Native advertising
Tell

N3. Topic slider

N4. Campagne in nieuwsbrief

Range gesponsorde artikelen in homepage slider

Branding, leadgeneratie en salesgerichte promoties in onze nieuwsbrief
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In de Sell fase bieden we actie gerichte campagnes aan met als doel 
gericht conversies of aankopen te realiseren voor uw product of dienst. 
Bĳ voorbeeld door middel van Performance ads bĳ  producten of in onze 
prĳ svergelĳ kers.

Performance advertising
Sell

P1. Tip Blok

P2. Ad-in-content

Performance advertising

Opvallende responsive advertentie op een prominente positie 
op de toestelpagina

Responsive advertentie (in-read) in alle artikelen
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Performance advertising
Sell

P3. Highlighted deal abonementen

P4. Highlighted deal los toestel (nieuw of refurbished)

Gesponsorde deal bovenin prĳ svergelĳ ker voor abonnementen, 
aanbiedingen blokken top 5 widget

Gesponsorde deal bovenin prĳ svergelĳ ker voor losse toestellen, 
aanbiedingen blokken top 5 widget
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Performance advertising
Sell

Performance advertising

P5. Top Ad

P6. Integratie abonnementen of los (nieuw of refurbished).

Opvallende responsive advertentie boven de losse toestelvergelĳ ker

Productintegratie van smartphone assortiment middels datafeeds.
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Tariefkaart

Display advertising
        Android Planet   iPhoned
D1. Billboard (970x250)      €19   CPM  €19   CPM
D2. HPA (300x600) / Rectangle (300x250)   €12 / €10  CPM  €12 / €10  CPM
D3. Mobile banner (300x250)     €9     CPM  €9     CPM
D4. Website take-over      Op aanvraag   Op aanvraag

Native advertising
        Android Planet   iPhoned
N1. Featured Header       €4.000   p/w  €4.000   p/w
N2. Advertorial        €2.750   p/w  €2.750   p/w
N3. Topic Slider        vanaf €5.000  p/mnd  vanaf €5.000  p/mnd
N4. Campagne in nieuwsbrief      €375   fi xed  €1.000   fi xed

Performance advertising
        Android Planet   iPhoned
P1. Tip blok        €1,50  CPC  €1,50  CPC
P2. Ad-in-content       €1,50  CPC  €1,50  CPC
P3. Highlighted deal abonnementen    €1,50  CPC  €1,50  CPC   
P4. Highlighted deal los (nieuw of refurbished)    €0,75  CPC  €0,75  CPC
P5. Top ad positie      €1,50  CPC  €1,50  CPC
P6. Integratie abonnementen of los (nieuw of refurbished)  Op aanvraag   Op aanvraag

Benieuwd naar de advertentiemogelĳ kheden op Onlysim.nl en/of Smartphone.nl? 
Neem dan contact met ons op. Onze online marketeers denken graag met je mee!
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