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BeverageNL.nl & digitale nieuwsbrief

BeverageNL is hét online platform voor de hele dranken
sector. Van frisdranken tot (non)alcoholische dranken en
mocktails, van koffie en thee tot fruitsappen en zuivel
alsmede zuivelvervangers. De nieuwste producten en merk
concepten worden gepresenteerd samen met het laatste
nieuws uit binnen- en buitenland. Kopstukken geven tips
en advies op het gebied van bedrijfsvoering, presentatie,
beveiliging, service en klantenbinding. Ook influencers delen
hun visie op de branche. BeverageNL is een platform met de
noodzakelijke vakinformatie voor iedereen die zakelijkerwijs
bezig is met drank in welke vorm dan ook.

Maximaliseer uw exposure: gebruik onze website en de
digitale nieuwsbrief. De nieuwsbrief wordt elke twee weken
verstuurd op dinsdag.

BeverageNL richt zich op de professionals in
• de detailhandel in alcoholhoudende en alcoholvrije dranken
• groothandel en tussenhandel
• distilleerderijen en stokerijen
• bierbrouwerijen, frisdrankfabrikanten
• zuivelproducenten
• koffie- en theeproducenten en verkopers
• bierbrouwerijen, frisdrankfabrikanten
• horecagelegenheden
• zuivelindustrie en producenten van zuivelvervangers
• producenten van benodigdheden voor slijters en de
drankenwereld: glaswerk, winkelinrichting, cadeau
verpakkingen etc.

Formaat

Specificatie

Tarief €

Banner

468 x 60

€ 250 per uitgave
€ 250 per uitgave

Advertorial
X

Statistieken

Wekelijkse nieuwsbrief 2.500
Webbezoek 6.500 per maand

Online bezoekersprofie

Adverteren digitale nieuwsbrief

Specificaties online banners

Website BeverageNL.nl

Multimediale campagne

Website

Nieuwsbrief

Bestandstype

jpg, gif, animated gif, html5

jpg

Kleurmodus

RGB

RGB

Resolutie

72 dpi

72 dpi

Maximaal formaat

99 kb

99 kb

Aanleveren advertentiemateriaal

BeverageNL biedt verschillende mogelijkheden om o
 nline
te adverteren. Denk hierbij aan een advertentie, branded
content, online bannering of online advertorials. Deze media
kaart biedt u een overzicht van de standaard m
 ogelijkheden.
Maatwerk is uiteraard ook mogelijk. Onze media-adviseur
helpt u graag met het bepalen van een p
 assende (online)
campagne om uw marketingdoelstellingen te behalen.

Voor het aanleveren van print advertentiemateriaal gebruikt u onze Ad | Portal. Vanuit de Ad | Portal ontvangt u een e-mail
met het verzoek om uw advertentiemateriaal in te leveren. Let op: deze e-mail kan soms in uw spam/ongewenste e-mail folder
terecht komen.
Advertentiemateriaal ten behoeve van online plaatsingen (website en nieuwsbrieven) levert u in bij traffic@virtumedia.nl.
U ontvangt hiervoor een verzoek vanuit de afdeling Traffic.

Adverteren BeverageNL.nl
Formaat

Specificatie b x h (pixels)

Tarief €

Full banner

468 x 60

€ 250 per maand

Leaderboard

728 x 90

€ 300 per maand

Large Rectangle

336 x 280

€ 350 per maand

Voor veel klanten verzorgen wij ook de (advertentie)opmaak. Neem contact op en bespreek de mogelijkheden.

ALEAPUBLISHERS
Uitgeverij Alea Publishers
Huis ter Heideweg 13
3705 MA Zeist

X Bannering
Uw banner wordt getoond op de homepage en/of achterliggende pagina's.
Uw banner kan getoond worden in een carrousel van maximaal 3 banners.

Uitgever

Roeland Dobbelaer

Redactie

Alea Publishers
Marieke Pols
redactie@beveragenl.nl
Huis ter Heideweg 13
3705 MA Zeist

Alle genoemde bedragen zijn in euro’s, exclusief btw

Advertentie-exploitatie

Alea Publishers
Lot Vermeer
lotvermeer@aleapublishers.nl
+31 (0)610623763

Aanleveren materiaal

Afdeling traffic
traffic@virtumedia.nl
030 691 33 12

