
Pakketten: In combinatie met andere producten kunnen verschillende 
pakketten worden samengesteld. Indien mogelijk versterken we adver-
tenties met kwalitatief interessante redactionele content. Vraag naar de 
mogelijkheden!

Contact: Graag adviseren wij over hoe onze communicatiemiddelen 
kunnen bijdragen aan uw marketingdoeleinden en publiciteitscampagnes, 
passend binnen en als aanvulling op uw strategie, budget en wensen. 
Neem contact met ons op voor een op maat gemaakt promotiepakket:
  
Carsten van Rossen: c.vanrossen@denhaag.com / 06 52621106
Suzanne Baerends: s.baerends@denhaag.com / 06 10633396

Aanleveradres advertenties: advertenties@denhaag.com

Overige advertentiemogelijkheden: VVV touch screens, This is The 
Hague-gids, Kids Uitagenda en Kids Uitmail, haagsuitburo.nl, Uitmail, 
toeristische nieuwsbrief, scheveningendenhaag.com, thehaguefestivals.
com en hoteltips.

Bereik (gemiddeld per maand): 440.000 pageviews,  110.000 

bezoeken en 68.000 unieke bezoekers.

Taal: Nederlands (volledig), Engels (volledig), Frans (volledig) en Duits 

(volledig)

Doelgroep: Toeristische bezoekers en inwoners regio Den Haag

denhaag.com is de nieuwe toeristische en culturele portal van Den Haag, Scheveningen en Kijkduin. De site bevat actuele 
toeristisch-recreatieve informatie over kunst en cultuur, winkelen, overnachten, restaurants en uitgaan, festivals en 
evenementen en strand. De site is er voor zowel de inwoners van de regio Den Haag als de toeristische bezoekers die graag 
een bezoek willen brengen aan Den Haag.

online adverteren 

denhaag.com

* ALL = Nederlands, Engels, Duits en Frans

** kosten per 1.000 viewsTarieven en formaten     

Advertentievorm formaat positie taal  tarief per week tarief per maand

Advertorial 1 grid 1 kolom breed homepage NL € 350,- € 1.000,-

Advertorial 2 grid 2 kolom breed homepage NL € 500,- € 1.500,-

Advertorial 1 grid 1 kolom breed homepage ALL
*
 € 500,- € 1.500,-

Advertorial 2 grid 2 kolom breed homepage ALL € 650,- € 2.000,-

Advertorial 1 grid 1 kolom breed themapagina NL € 250,- € 750,-

Advertorial 2 grid 2 kolom breed themapagina NL € 400,- € 1.200,-

Medium rectangle          300 x 250 pixels run of home                          € 25,- CPM 
**

                             

Alle genoemde prijzen zijn exclusief 21% BTW. Partners van Den Haag Marketing krijgen op genoemde tarieven 15% korting. 

Herkomst:
Den Haag 
regio Den Haag
overig

Specificaties:

-  Materiaal minimaal één week voor plaatsing aanleveren;
-  Advertorial 1 grid: tekst titel max. 15 woorden en URL naar keuze;
-  Advertorial 2 grid: tekst titel max. 25 woorden en URL naar keuze;
- Afbeeldingen aanleveren in een zo hoog mogelijke resolutie;
-  Additioneel per extra taal € 100,-.

Advertorial 

1 grid

Advertorial 

2 grid


