SPALDER MEDIA GROUP
WINTER 2020 - 2021
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SPALDER MEDIA GROUP
DÉ SPECIALIST IN
BERGVAKANTIES
Spalder heeft een sterke focus op
performance, content en imagemarketing.

Midden in de doelgroep
Full-service mediabureau
Sterke (eigen) online kanalen
Focus Content & Performance
marketing

ALLE MARKETING ONDER 1
DAK
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WINTER – PUBLISHING

WIJ ZIJN IN 5
LANDEN ACTIEF

Spalder Media Group is al meer dan 20
jaar specialist op het gebied van
bergvakanties in zomer en winter. Met
onze succesvolle (online) platformen
richten wij ons op families,
bergliefhebbers en actieve 35+’ers. Het
complete pakket aan informatie dat wij
bieden bestaat o.a. uit bestemmingen,
accommodaties, weersverwachtingen,
beoordelingen en nieuws. Elk jaar
plannen miljoenen mensen hun vakantie
in de Alpen via een van onze platformen.
•
•
•
•
•

Niederlande
Deutschland
Frankreich
Belgien
Großbritannien
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VISIT WEBSITE

SNOWPLAZA.NL
SNOWPLAZA.NL
Miljoenen wintersporters bezoeken
Snowplaza.nl per jaar ter voorbereiding op
hun vakantie. Met informatie over
skigebieden, sneeuwhoogtes,
accommodaties en ervaringen biedt
Snowplaza een compleet pakket aan
wintersportinformatie.
Unieke bezoekers:
Sessies:
Facebook:
Instagram:
Newsletter:

3.1 miljoen per jaar
7.5 miljoen per jaar
64.000 volgers
> 10.000
60.000 inschrijvingen
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VISIT WEBSITE

SNOWPLAZA.BE
SNOWPLAZA.BE
Snowplaza.be is marktleider in België op
het gebied van informatie voorzienende
websites op de wintersportmarkt.
Unieke bezoekers:
Sessions:
Facebook:
Newsletter:

650.000 per jaar
1.5 miljoen per jaar
9.500 volgers
20.000 inschrijvingen
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VISIT WEBSITE

SNOWPLAZA.DE
SNOWPLAZA.DE
Snowplaza.de is qua bereik een van de
grootste wintersportwebsites van
Duitsland. Informatie over skigebieden,
accommodaties, sneeuwhoogtes,
beoordelingen en een populair weblog
ronden het aanbod af.
Unieke bezoekers:
Sessions:
Facebook:
Instagram:
Newsletter:

7,2 miljoen per jaar
10 miljoen per jaar
72.000 volgers
> 15.000
90.000 inschrijvingen

7

VISIT WEBSITE

SKIINFORMATIE.NL
Skiinformatie.nl
Skiinformatie.nl is het nieuws- en
informatieplatform voor de
Nederlandstalige wintersporters. Dagelijks
publiceren specialisten uit de branche
informatie over alles wat te maken heeft
met wintersportvakanties.
Unieke bezoekers:
Sessies:
Facebook:
Instagram:
Newsletter:

3 miljoen per jaar
15 miljoen per jaar
62.000 volgers
> 15.000
20.000 inschrijvingen
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1,80 € CPC

NATIVE ADS

ZILLERTAL ARENA

Aanvragen en boekingen genereren bij de
doelgroep? Gegarandeerde kliks van bergof wintersporters? Door een aantrekkelijke
weergave in de native ad wordt de
accommodatie en/of regio overtuigend
gepresenteerd. Daarnaast bieden wij het
product Programmatic Advertising of
Remarketing aan, om het bereik te verhogen.
•
•
•
•
•
•

Gegarandeerde kliks
Aanjagen van aanbiedingen
Programmatic Advanced
Resultaatgerichte performance
Geo-/Content-Targeting
Remarketing uitbreiding mogelijk
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15,- € TKP

DISPLAY ADVERTISING

ZILLERTAL ARENA

Meer aandacht en naamsbekendheid voor
het skigebied of de regio door middel van
display marketing. De
marketingboodschap wordt gepromoot
via onze Header-Ad, Medium- Rectangle
of Halfpage-Ad.
•
•
•
•

Opvallende posities
Halfpage advertenties
Mobiel geoptimaliseerd
Communiceer en inspireer
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15,- € TKP

OUTSTREAM
Outstream video’s zijn video’s die tussen
de tekst, automatisch afgespeeld worden.
Zodra de bezoeker een aantal alinea’s
gelezen heeft, verschijnt de video
automatisch. Hierdoor heeft het een
viewability rate van 100%. Deze manier
van reclame maken wordt als niet-irritant
beschouwd, omdat de inhoud van de
video bij de doelgroep past.
•
•
•
•

100% zichtbaarheid
Geplaatst tussen de content
Start automatisch met afspelen
Geen storende reclame-uiting
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825,- €
PRO STÜCK

WEBLOGS
ZILLERTAL ARENA

Vestig de aandacht op je bestemming via
ons weblog. Het samenstellen van een
weblog bestaat uit het opstellen van een
inspirerende tekst, het verwerken van video
en het toevoegen van aansprekende foto’s.
De onderwerpen worden samen met onze
redactie bepaald en via onze social media
kanalen wordt de doelgroep bereikt.
•
•
•
•
•

Authentieke inhou
Top-Ranking in Google
Externe links naar website klant
Social media push inclusief
Blijft altijd online
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AB

4.900,- €

SPECIAL PAGE
ZILLERTAL ARENA

Een eigen pagina bij ons op de website?
Onze special page is de uitgelegen
mogelijkheid om je product of gebied/regio
uit te lichten. Uitgebreide content, mooie
foto’s en call-to-action buttons zorgen voor
traffic naar je website.
•
•
•
•
•

Prominente plek op de website
Gegarandeerde bezoekers: 4.000 – 6.000
Nieuwsbrief bijdrage
Facebook Push
Remarketing, Native Ads
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AB

2.500,- €

NEWSLETTER
Aanvragen en boekingen genereren bij de
doelgroep dankzij gegarandeerde kliks?
Met onze nieuwsbrief sturen wij
aanbiedingen en informatie over
bestemmingen naar 300.000
wintersporters en bergliefhebbers.
Informeer naar ons nieuwsbriefproduct en
de specifieke databases.
•
•
•
•

Promotie reisaanbod
Hoge openingsratio
Inclusief opmaak van de nieuwsbrief
Genereer veel traffic naar je website
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24UURIN.NL

WEBSERIE
24 UUR IN is onze webserie, waarbij we een
bestemming in een hoogwaardige video van 15
minuten presenteren. Ons team
van drie personen (presentator, producer
en cameraman) komt op bezoek in het skigebied
en ontdekt de regio. Het skigebied wordt
uitgelicht, een lokale bewoner deelt zijn of haar
tips en er wordt genoten van de regionale
gastronomie.
•
•
•
•

Hoogwaardige video presentatie
YouTube publicatie
Hangt compleet pakket omheen
Complete aflevering van 15 tot 20 minuten
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AB

4.950,- €

SNOWPLAZA.NL / BE

SOCIAL MEDIA LIVE
Ons interactieve Facebook LIVE product
neemt de doelgroep rechtstreeks mee naar
de bestemming. Om het bereik nog groter
te maken hebben we de mogelijkheid om
tussen verschillende websites
(Snowplaza/Skiinformatie) en kanalen
(Facebook/Instagram) te switchen. Verder
kunnen korte videoclips geïntegreerd
worden.
•
•
•
•

LIVE uitzending met presentator
Vragen van kijkers
Hoge interactie ratio
Groot bereik
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AB

2.500,- €

INSPIRATION PUR

WINTER MAGAZIN
Het 24 UUR IN magazine is een gratis
magazine dat via onze distributiepartners
wordt verspreid. In het magazine worden
skigebieden en regio’s met leuke en
interessante
redactionele
content
uitgelicht. Naast redactionele pagina’s, is
het
ook
mogelijk
om
volledige
advertentiepagina’s in te kopen.
•
•
•
•
•

Gratis magazine
Exemplaren: 80.000 Stück
Verspreiding midden in de doelgroep
Intersport, Kwikfit en SnowWorld
Ook digitaal beschikbaar
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AB

4.650,- €

SNOWPLAZA.NL / BE & SKIINFORMATIE

THEMATOUR
DIE BESTEN PISTEN

HERAUSFORDERUNGEN

FAMILIEN

MEHR ALS NUR SKIFAHREN

Elke winter maken wij een tour door de
Alpen met ons productieteam. Hierbij
maken wij mooie opnames die wij
publiceren via onze eigen platformen.
Tijdens deze reportage lichten wij het
skigebied uit in verschillende thema’s. Ook
in 2020 / 2021 zijn wij weer op pad en
kunnen gebieden zich inschrijven.
• 1x Instagram Story en Feed-Foto
• 2 Video’s
• Keuze uit 4 thema’s
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AB

825,- €

INSTAGRAM WERBUNG
Ook onze Instagram accounts zijn zeer
populair onder onze volgers. Als wij op een
locatie aanwezig zijn maken wij mooie
stories en lichten wij de regio uit met feedfoto’s en stories.
•
•
•
•

Foto’s LIVE vanuit het gebied
Hoogwaardige foto’s
Stories met verlinking naar weblogs
Instagram Takeover optioneel
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PAKKETTEN

NEDERLANDSE MARKT
GEBIEDSPAGINA
Snowplaza.nl

NATIVE ADS + NEWSLETTER
Snowplaza.nl / Skiinformatie.nl

ADVERTISING
Google & Facebook Marketing

50.000 Ansichten

BANNERS
Snowplaza.nl / Skiinformatie.nl

WEBLOG + SOCIAL MEDIA PUSH
Snowplaza.nl / Skiinformatie.nl

100.000 Ansichten

100.000 Ansichten

2x

4x

4x

100.000 views

150.000 views

150.000 views

€5.700,-

9.300,- €

15.150,- €

5.000,- €

8.000,- €

12.575,- €

540.000

875.000

1.152.500

THEMATOUR
Snowplaza.nl

OUTSTREAM VIDEO
Snowplaza.nl / Skiinformatie.nl

ORIGINELE PRIJS

NETTO PRIJS
BEREIK
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PAKKETTEN

DUITSE MARKT
GEBIEDSPAGINA
Snowplaza.de

NATIVE ADS + NEWSLETTER
Snowplaza.de

ADVERTISING
Google & Facebook Marketing

50.000 Ansichten

BANNERS
Snowplaza.de

WEBLOG + SOCIAL MEDIA PUSH
Snowplaza.de

100.000 Ansichten

100.000 Ansichten

2x

4x

4x

100.000 views

150.000 views

150.000 views

€5.700,-

9.300,- €

15.150,- €

5.000,- €

8.000,- €

12.575,- €

540.000

875.000

1.152.500

THEMATOUR
Snowplaza.de

OUTSTREAM VIDEO
Snowplaza.de

ORIGINELE PRIJS

NETTO PRIJS
BEREIK
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WAAROM MET
ONS
SAMENWERKEN?

1
2
3
4
5

Full-Service-Mediabureau met medewerkers
die dol zijn op de Alpen
Sinds 1997 specialist met focus op toerisme in
de bergen
Internationaal en jong teammet veel
creativiteit en motivatie
Meer dan 3.000 kwalitatieve campagnes
gerealiseerd.
Sterke samenwerkingen in Nederland en
Duitsland.

IM WERT VON

€

20.000,-
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SPALDER MEDIA GROUP

CONTACT
VERA DORMANS

FRANK PIETERS

SALES MANAGER

GESCHÄFTSFÜHRER

E-MAIL:

V.DORMANS@SPALDER.COM

TELEFON:

+49

(0)

221

5

345

20-87

E-MAIL:

Kantoor
Adres:

F.PIETERS@SPALDER.COM

TELEFON:

+31

(0)6

51

67

69

48

Keizersgracht 203
1016 DS Amsterdam
Niederlande
Telefoon: +31 (0)20 52 18 133
E-mail:
info@spalder.com
Website: www.spalder.com

