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Daar waar technologie je raakt.
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Onze merken

Android Planet

iPhoned

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 de Benelux en voorziet
lezers en volgers dagelijks van het laatste nieuws, handige tips, reviews
van apps en boordelingen van de laatste Apple-producten.
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Gericht adverteren
Wij helpen je met gerichte campagnes om effectief je doelgroep te bereiken en denken graag met je mee om
middels verschillende advertentiemogelijkheden het maximale rendement uit jouw marketingbudget te halen.
Deze mogelijkheden zijn ingedeeld volgens de customer journey in 3 fases:
Touch (display advertising), Tell (native advertising) en Sell (performance advertising).

D1. Billboard
D2. HPA / Rectangle
D3. Mobile banner

N1. Featured header
N2. Advertorial
N3. Testpanel
N4. Winactie
N5. Maandthema sponsoren
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P1. Ad-in-content
P2. Integratie abonnementen of los toestel aanbod in
prijsvergelijker (nieuw of refurbished)
P3. Highlighted deal abonnementen
P4. Highlighted deal los (nieuw of refurbished)
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Display advertising
Touch

In de Touch fase bieden we brand awareness creatie aan
met high-impact display ads. Hiervoor zijn diverse formaten
beschikbaar voor desktop, tablet en mobiel.

D1. Billboard (970x250)
Display inzet met gegarandeerde plaatsing op prominente advertentiepositie die bij het openen van de site direct zichtbaar is.

D2. HPA (300x600) / Rectangle (300x250)
Display inzet met gegarandeerde plaatsing op advertentiepositie aan rechterkant van de site.
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Display advertising
Touch

D3. Mobile banner (300x250)
Display inzet met gegarandeerde plaatsing op mobiel device. We zien
dat Mobile First steeds belangrijker wordt, met mobiele display kun je
een grote doelgroep bereiken

Daarom interessant:
•
Zichtbaarheid tijdens belangrijke campagnes
•
Het bereiken van nieuwe relevante bezoekers
•
Meer assist conversies door opbouw relevante base
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Native advertising
Tell

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

N1. Featured header
Opvallende responsive advertentie in de header op alle pagina’s. Is een native
banner, wordt dus niet geblokeerd door ad-blockers. Genereert wekelijks ongeveer
290.000 views.
Daarom interessant:
•
Voor extra exposure op specifieke propositie / campagne of in combinatie met
een specifiek toestel

N2. Advertorial
Een gesponsord artikel dat geschreven wordt door onze redactie, gedurende
één week op de homepagina blijft staan en +/- 600 woorden bevat. Bovendien
wordt de advertorial aangejaagd via onze social media kanalen en gaat deze
mee in de nieuwsbrief. Wanneer de advertorial is afgelopen blijft deze op ons
platform bestaan. Gemiddeld heeft een advertorial 1.500 tot 3.000 sessies, een
gemiddelde sessieduur van 3 minuten en een potentieel CTR van 25%.
Daarom interessant:
•
Vergroten merk connectie met bepaalde actuele onderwerpen
•
Duurzaam adverteren; het artikel blijft altijd bestaan
•
Mogelijkheid tot uitleg geven over een bepaalde campagne op externe
blog

BigSpark - Mediakit 2022

05

Native advertising
Tell

N3. Testpanel
Deze campagne is erg interessant om de kwaliteit van je producten te
laten testen door onze gebruikers en geeft een unieke ervaring van onze
lezers. Wat kan bijdragen aan het verhogen van de bekendheid en de
interesse in het product.
Een testpanel bevat 2 advertorials en een speciaal ingerichte dedicated
nieuwsbrief voor alleen deze campagne. En wordt daarnaast aangejaagd
via onze social media.
Wat levert het op? Genereert gemiddeld 5.000 sessies en tussen de 750
en 1.250 inschrijvingen voor het testpanel.

N4. Winactie
Een winactie helpt bij het verhogen van de engagement en het
maximaliseert de interesse van onze bezoekers. Dit draagt bij aan het
vergroten van de koopintentie bij een relevante doelgroep.
De winactie bevat een dedicated nieuwsbrief en er zijn diverse
mogelijkheden om de campagne via onze social media extra aan te
jagen. Een winactie levert gemiddeld 2.000 tot 3.000 sessies op, met
een gemiddelde CTR van 10%.
Afhankelijk van de incentive hebben we gemiddeld 1.000 tot 2.000
deelnemers per winactie.
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Native advertising
Tell

N5. Maandthema
Iedere maand staat er een onderwerp centraal in de vorm van een
maandthema. Dit kan gesponsord worden door jou. De content die
geschreven wordt, is van redactionele aard. Bij ieder artikel word jij als
sponsor benoemd van het maandthema. Ook sta je in de topic slider op
de homepagina met logo. En zetten we ad-in-content in.
Ter ondersteuning worden de bannerposities bij deze maandthema
artikelen ingezet om jouw merk of dienst en specifieke proposities nog
meer te laden. De posities die hiervoor ingezet kunnen worden zijn de:
billboard positie, half page ad / rectangle positie en de mobile banner.
Er zijn drie verschillende pakketten die afgenomen kunnen worden.

Daarom interessant:
•
Levert gemiddeld 250.000 impressies op en tussen de 1.500 en
2.000 klikken
•
Minimaal 25K display impressies; alle bannerposities rondom de
thema artikelen gedurende de maand
•
Grote zichtbaarheid bij minimaal 15 artikelen die gerelateerd zijn
aan het thema en waar jij je merk aan verbindt
•
Helpt bij het vergroten van de merk connectie aan een interessant
thema
•
Bevat minimaal één advertorial (afhankelijk van het pakket), die
één week op de homepage staat
•
Exclusiviteit voor de gehele maand; maandthema wordt aan één
partij per maand verkocht

BigSpark - Mediakit 2022

07

Performance advertising
Sell

In de Sell fase bieden we actie gerichte campagnes aan met als doel gericht
conversies of aankopen te realiseren voor jouw product of dienst. Bijvoorbeeld
door middel van Performance ads bij producten of in onze prijsvergelijkers.

P1. Ad-in-content
Responsive advertentie (in-read) in alle artikelen. Targeting op merk is
mogelijk om de campagne extra goed te laten aansluiten. Genereert
wekelijks meer dan 220.000 impressies per site.
Daarom interessant:
•
Mogelijkheid targeting op alle pagina’s die getagd zijn met merk (nieuws/
tips/productpagina’s)

P2. Integratie abonnementen of los (nieuw of refurbished)
Productintegratie van smartphone assortiment middels datafeeds. De prijsvergelijker
onderscheidt zich door de grote range aan voorkeuren die gebruikers kunnen
ingeven. Voorbeelden hiervan zijn geheugen, kleur en levertijd. Wanneer het een
toestel met abonnement (of een verlenging) betreft, kan ook het gewenst aantal
minuten, MB’s en bijvoorbeeld de provider ingesteld worden. In een handomdraai
ziet de bezoeker waar hij/zij de beste deal kan scoren.
Voor refurbished hebben we de filter conditie en keurmerk toegevoegd.
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Performance advertising
Sell

P3. Highlighted deal abonnementen
Gesponsorde deal boven prijsvergelijker voor abonnementen. Een
USP kan worden meegegeven, wat zorgt voor extra beleving bij de
consument.

P4. Highlighted deal los toestel (nieuw of refurbished)
Gesponsorde deal bovenin prijsvergelijker voor losse toestellen. Een
USP kan worden meegegeven, wat zorgt voor extra beleving bij de
consument.
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Tariefkaart
Display advertising
								Android Planet			iPhoned
D1. Billboard (970x250)						€19 		CPM		€19 		CPM
D2. HPA (300x600) / Rectangle (300x250)			
€14 / €10
CPM		
€14 / €10
CPM
D3. Mobile banner (300x250)					
€10 		
CPM		
€10 		
CPM

Native advertising
								Android Planet			iPhoned
N1. Featured Header 						€4.250 		p/w		€4.000 		p/w
N2. Advertorial 							€2.950 		p/w		€2.500 		p/w
N3. Testpanel							€5.500 (exclusief incentives)
€5.500 (exclusief incentive)
N4. Winactie							€2.000 (exclusief incentive)		
€2.000 (exclusief incentive)
N5. Maandthema sponsoren					Vanaf €6.000 p/mnd		
Vanaf €6.000 p/mnd

Performance advertising
								Android Planet			iPhoned
P1. Ad-in-content 						€1,65		CPC		€1,65		CPC
P2. Integratie abonnementen of los (nieuw of refurbished)		Op aanvraag			Op aanvraag
P3. Highlighted deal abonnementen				€1,65		CPC		€1,65		CPC			
P4. Highlighted deal los (nieuw of refurbished) 			
€1,25		
CPC		
€1,25		
CPC

Benieuwd naar de advertentiemogelijkheden?
Neem dan contact met ons op. Onze online en content marketeers denken graag met je mee!
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Contactgegevens
Titels:

Digital Marketing Team:

Redactie:

Uitgever:

AndroidPlanet.nl
iPhoned.nl

Caro Willems
caro@bigspark.com
+31 6 527 152 39

Colin Baak
colin@bigspark.com
+31 6 283 037 06

BigSpark B.V.
Nieuwe marktstraat 54
6511 AA Nijmegen
024 747 01 91
info@bigspark.com
www.bigspark.com

Iris Bouwmeester
iris@bigspark.com
+31 6 514 336 24
Yvonne de Haas
yvonne@bigspark.com
+31 6 287 212 12
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