
Adverteren
Exposanten Recreatie Vakbeurs

Website

Nieuwsbrieven

Social media



Meer bereik,
meer leads!

Vergroot jouw naamsbekendheid en websiteverkeer.
Push je merk met visuele kracht! Zo onthouden
(potentiële) klanten hoe je merk eruit ziet en wat je te
bieden hebt
Breng jouw digitale advertentiemogelijkheden naar
een nieuwe hoogte om het hele jaar door een zeer
gericht, relevant, specifiek en betrokken publiek te
bereiken via het netwerk van Recreatie Vakbeurs

Ben jij exposant bij Recreatie Vakbeurs? Profiteer dan van
ons uitgebreide digitale bereik om jouw merk een boost
te geven!



In de 20 jaar dat Recreatie Vakbeurs bestaat,
hebben we een indrukwekkende database
opgebouwd voor onze eigen
marketingcampagnes. Ook jij kan hier op
krachtige manieren toegang tot krijgen!

Met speciale nieuwspagina's, nieuwsbrieven,
promotionele e-mailcampagnes en betaalde
advertenties bieden onze digitale
advertentiemogelijkheden jou de kans om het
hele jaar door een relevant, betrokken publiek
van recreatieprofessionals te targeten. In deze
brochure vind je alle digitale advertentie-opties.

Richt je op een uitgebreide
database van relevante
professionals uit de
recreatiebranche

 

Onze community:

36.398+
Unieke gebruikers 

per jaar

113.000+
Unieke pageviews

per jaar

4.050+
Social media

volgers

Functietitel overzicht:

Owner
30%

Other
19%

Managing director
18%

General manager
9%

Sales/Marketing manager 
7%

Maintenance manager
6%

Hotel Clerk
5%

Facility Manager
3%

Student
1%



Website
Met 112.994 + unieke pageviews per jaar brengt
www.recreatievakbeurs.nl de recreatieve sector samen
in één toegankelijke online hub. Promoot jouw bedrijf
met een website-advertentiecampagne door jouw
advertenties te publiceren en geef jouw website een
traffic boost!

Tijdschema Alle plaatsingsmogelijkheden zijn
gebaseerd op een duur van één maand
Prijzen Alle prijzen zijn exclusief btw en geldig tot
30/06/2023

http://www.recreatievakbeurs.nl/


   

   

   

   

Plaatsingsmogelijkheden homepagina
Tijdsduur Alle plaatsingsmogelijkheden zijn gebaseerd op een duur van
één maand
Beperkte mogelijkheden 3 maanden voor de beurs
Levering MPU-plaatsingen maken deel uit van een roterende carrousel
Ontwerp Banners worden op alle apparaten gebruikt. Houd er rekening
mee dat het ontwerp geschikt is voor alle apparaten
Prijzen Alle prijzen zijn exclusief btw en geldig tot 30/06/2023 

OPTIES
Premium Standaard

3 maanden voor event
(gelimiteerde opties)

Hele jaar door (excl. 3
maanden voor event)

Hoofd banner
Na de header
728 x 90 px

€390 €200

Zijkant banner
160 x 600 px                                            

MPU rij (x4)
300 x 250 px

€290 €160

€140€260

HOOFD BANNER

BANNER ZIJKANT



   

   

   

   

Plaatsingsmogelijkheden nieuwspagina

Banners en content Keuze uit banners en/of een artikel
Tijdsduur Alle plaatsingsmogelijkheden zijn gebaseerd op een duur van
één maand
Ontwerp Banners worden op alle apparaten gebruikt. Houd er rekening
mee dat het ontwerp geschikt is voor alle apparaten
Prijzen Alle prijzen zijn exclusief btw en geldig tot 30/06/2023 

www.recreatie-vakbeurs.nl/nieuws

OPTIES Premium Standaard

Hoofd banner 
728 x 90 px

Banner boven de
footer 728 x 90 px 

Artikel

€150

€120

€110

€180

€130

€150

HOOFD BANNER

BANNER BOVEN FOOTER

3 maanden voor event
(gelimiteerde opties)

Hele jaar door (excl. 3
maanden voor event)

http://www.recreatie-vakbeurs.nl/nieuws


   

   

   

E-mail banners
Bezoekers database opted-in 7.000+ relevante brancheprofessionals
Banners & content Keuze uit artikel of banner
Tijdsduur Alle plaatsingsmogelijkheden zijn gebaseerd op een duur van
één maand
Prijzen Alle prijzen zijn exclusief btw en geldig tot 30/06/2023 

OPTIES
Premium Standaard

Banner boven de
footer 580 x 200 px

Artikel

€110

€120€150

€130

ARTIKEL

Hele jaar door (excl. 3
maanden voor event)

3 maanden voor event
(gelimiteerde opties)



   

   

   

Social media
Recreatie Vakbeurs heeft een groeiend en betrokken social media
bereik van meer dan 4.070 volgers. Elke week wordt er nieuws,
kennis en inspiratie gedeeld op onze social media kanalen.
Prijzen Alle prijzen zijn exclusief btw en geldig tot 30/06/2023 

OPTIES
Premium Standaard

1  post op alle kanalen

1 LinkedIn post €115

€250

€100

€150

2.235+ volgers

883+ volgers

950+ volgers

Hele jaar door (excl. 3
maanden voor event)

3 maanden voor event
(gelimiteerde opties)



   

   

Maak impact met een
multi-channel pakket
Kies voor impact met een multi-channel pakket en bespaar tot wel €270!
Zorg ervoor dat jouw merk een blijvende en betekenisvolle zichtbaarheid
heeft, een indruk achterlaat en leads voor de lange termijn binnenhaalt!
Prijzen Alle prijzen zijn exclusief btw en geldig tot 30/06/2023

TOTAAL 
PAKKET

Premium Standaard

1 artikel nieuwspagina
1 artikel bezoekers mailing

1 MPU banner
homepagina website

€400

1 post op social media

€500

Hele jaar door (excl. 3
maanden voor event)

3 maanden voor event
(gelimiteerde opties)



Neem contact op met het team om jouw pakket te
boeken of samen te stellen!

Adviseur
+ 31 (0)6 319 880 41

Kristel.Stötefalk@easyfairs.com

Adviseur
+ 31 (0)6 319 880 53

Ruth.Zweers@easyfairs.com

Marketeer
+31 (0)523- 289 840 

Rozemarijn.Spieard@easyfairs.com

Kristel Stötefalk Ruth Zweers Rozemarijn Spieard


