VERTROUWDE ÉN NIEUWE
KLANTEN IN UW WINKEL?

Lokaal & digitaal
adverteren op een
eenvoudige & goedkope manier

INTERACTIEF & SNEL
Voordeelbuurt.nl is volledig interactief en
werkt real-time. U combineert de kracht van
internet met uw eigen lokale aanwezigheid en
bent dus permanent in beeld bij de consument. Dat betekent bijvoorbeeld wanneer een
product uitverkocht is, u binnen enkele tellen
een ander product in de voordeelbuurtetalage hebt gewijzigd. Het voordeelbuurtconcept werkt super eenvoudig. Wel zo
handig, want u heeft uw aandacht voor
andere zaken nodig.

EENVOUDIG
Meedoen betekent iedere dag met een nieuwe
boodschap onder de aandacht komen. Of dat
nu een voordeeltje is voor de consument, of
een nieuw product in uw winkel, u bepaalt
het. U betaalt alleen wanneer uw advertentie
op voordeelbuurt.nl is bekeken. Met een
paar klikken heeft u de advertentie gereed
om in de digitale etalage te zetten. Dit kan
met computer, laptop, tablet, of nog sneller
met uw smartphone. U kunt advertenties
vooruit inplannen, maar ook op elk moment
wijzigen.

BESPAREN
Meedoen aan voordeelbuurt.nl betekent dat
u een breed en regionaal publiek op een
moderne manier benadert. En dat met een
aanzienlijk gereduceerd reclamebudget
t.o.v. traditionele media!

SAMEN
Veel winkeliers hebben in meer of mindere
mate last van de grote internetgiganten, de
megastores en de toenemende leegstand in
winkelgebieden. Met voordeelbuurt.nl gaat u
het offensief aan met uw lokale medewinkeliers.

STERK
Collectieve deelname betekent elkaar
versterken. U weet precies wat de response
is geweest, want de afrekening is op basis
van het aantal bezoekers van uw lokale
voordeelbuurt.

TARIEVEN
Het vaste instaptarief bedraagt €25,- per
maand, daarna betaalt u een halve cent per
unieke bezoeker met een totaal maximum
van slechts €125,-* per maand!
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DOET U MEE?
Met voordeelbuurt.nl heeft u een modern, interactief reclamemiddel waarmee u een
brede groep van regionale consumenten bereikt tegen lage kosten. Bij voordeelbuurt.nl
meten we het aantal unieke bezoekers en dit wordt verwerkt in de tarieven.

Het vaste instaptarief bedraagt €25,- per maand
Daarna betaalt u een halve cent per unieke bezoeker
Gericht adverteren met een maximum van € 125,- per maand
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