
Advertorial (nieuwsartikel, foto, actie):

Per week            €   150,-

Laatste nieuws bericht op homepagina/slider:

Per dag              €     75,-

Banner (lang of vierkant) op artikelpagina  (#1)

Per week      €     75,- 

Per maand     €   250,-

Per maand bij jaarcontract    €   200,- 

Gedeeld per maand (maximaal twee anderen)  €   150,- 

Kleine button op artikelpagina (#2)

Per week      €     50,- 

Per maand          €   125,-   

Per maand bij jaarcontract    €   100,- 

Gedeeld per maand (maximaal twee anderen)  €     75,- 

Grote vierkante banner op artikelpagina (#3)

Per week      €   100,- 

Per maand     €   250,- 

Per maand bij jaarcontract    €   225,- 

Gedeeld per maand bij jaarcontract (max. twee anderen)  €   175,- 

Voorpagina iGO.nl kleine banner (per week) (#4) €    75,-

Voorpagina iGO.nl kleine banner (per maand) (#4) €   150,-

Voorpagina iGO.nl grote banner (gedeeld/week) (#5) €   150,- 

Voorpagina iGO.nl grote banner (uniek per week) (#5) €   250,-

Voorpagina iGO.nl grote banner (per maand) (#5) €   400,- 

Zakelijk: Bedrijfsflits Video   Prijs op aanvraag 

Recreatie: accomodatie, restaurant met extra informatie 

1-3 foto’s, tekst, website, telefoonnr. etc.  (per jaar)  € 175,-

www.igo.nl

Voor u als (recreatie)ondernemer hebben wij de volgende pakketten samengesteld om te adverteren op onze portal.  
In overleg met u willen wij zien wat het beste pakket is voor u om te gebruiken, compleet afgestemd op uw doelgroep.

Alle hierboven genoemde prijzen zijn excl. B.T.W.  Voor meer informatie kunt u 
bellen: 06 22 22 23 56 of mailen naar adverteren@iGO.nl. Wanneer u minimaal 
een maand adverteert wordt de banner GRATIS gemaakt door iGO.nl, bij een 
kortere tijdsperiode wordt er een bedrag van € 40,- aan kosten in rekening ge-
bracht voor het maken van een banner, dit bedrag komt bovenop het tarief van 
de gekozen advertentiemogelijkheid. U als ondernemer kunt zelf aangeven op 
welk gedeelte van de website u wilt komen te staan. Keuzes zijn de voorpagina 
of artikelpagina van nieuws, recreatie of zakelijk. Combinaties zijn ook moge-
lijk, bijvoorbeeld plaatsing bij recreatie en nieuws. Bij combinaties zal er een 
kortingspercentage worden toegepast van minimaal 10%. 

Beleef het op Goeree-Overflakkee!GO.nl
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