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Second Home Multimediaal
Naast Second Home Magazine, met alles over tweede huizen,
binnen en buiten Europa, tips, financiële en fiscale mogelijkheden
en ervaringen met verbouwingen, resideren en emigreren gaan
MySecondHome.nl en Second Home Weekly online verder met
aanvullende informatie op de website en nieuwsbrief. Zo staat
de website MySecondHome.nl in het teken van het meest actuele
tweede huizen aanbod wereldwijd, actuele overzichten van aanbieders van tweede huizen, ruim 10.000 huurwoningen en informatie over landen en het aankopen van huizen. Tevens is er de
tweewekelijkse nieuwsbrief Second Home Weekly met het beste
aanbod van tweede huizen.
Doelgroep

Second Home Weekly
verschijning
: tweewekelijks
abonnees
: 7.500
Aanleverspecificaties
De online advertenties kunnen op verschillende manieren aangeleverd worden: als gif-, jpg-, of flashbestand. Voor het laatste
geldt echter dat het alleen op de site geplaatst kan worden en niet
in de nieuwsbrief.

Doordat veel lezers van Second Home Magazine en de nieuwsbrief de website MySecondHome.nl bezoeken, komt de doelgroep duidelijk overeen. Mysecondhome is opgezet in 2006 en
is in de loop van de jaren gegroeid tot een Europese portal die
middels verschillende extenties in 12 talen online tweede huizen
aanbiedt aan een internationale doelgroep van potentiële kopers
en huurders van tweede woningen. Met bijna 70.000 koopwoningen en ruim 10.000 huurwoningen is Mysecondhome in de
Benelux verreweg marktleider in de online tweede huizenmarkt.

Tarievenkaart MySecondHome.nl & Second Home Weekly
MySecondHome.nl
Het succes van adverteren zit altijd in de mix. De website
MySecondHome.nl en de nieuwsbrief Second Home Weekly
vormen een actuele aanvulling op Second Home Magazine.
De sterke multimediamix print, internet en e-mail zorgt voor
het succes. Hiermee beschikken adverteerders over een uniek
tweede huizen aanbod platform. Naast de vaste onafhankelijke redactie zorgen veel gespecialiseerde en gerenommeerde gastredacteuren en freelancers voor een kwalitatief hoogwaardige invulling. Geen massabereik, maar communiceren
met de harde kern: de potentiële tweede huizen koper.
Voordelen
• brede doelgroep
• groot internationaal bereik
• meer leads
• voordelige tarieven
• multichannel
Advertentievormen MySecondHome.nl
Advertentie
Formaat
Kosten
Rectangle
336 x 280
€ 25,Leaderboard
728 x 90
€ 50,Logo link
tekst + beeld
€ 1.500,Advertorial
tekst
€ 2.500,-Tekst-ad
tekst
€ 995,Profile page
bedrijfsprofiel € 550,Manual 25
25 objecten
€ 349,Manual 50
50 objecten
€ 649,Project page
1 project
€ 550,-

Per
1000
1000
maand
maand
maand
jaar
6 maanden
6 maanden
6 maanden

Datum: juli 2011

Second Home Weekly
Via Second Home Magazine, MySecondHome.nl en vele daaraan gelieerde sites en uitgaven kan men zich gratis abonneren op de nieuwsbrief Second Home Weekly. Deze wordt tweewekelijks verstuurd.
Hiermee kan gericht en rechtstreeks met de doelgroep gecommuniceerd
worden. E-mailmarketing heeft zichzelf inmiddels bewezen als medium
waarmee adverteerders hun doel selectief kunnen bereiken. Uw boodschap wordt rechtstreeks verzonden naar de potentiële tweede huizen
koper.
Voordelen
• gericht communiceren
• voordelige tarieven
• direct meetbaar
Advertentievormen Second Home
Advertentie
Formaat
Aanbod Button
96 x 70
Toplisting
96 x 70
Advertorial
tekst + beeld

Weekly
1x
€ 175,€ 250,€ 300,-

Second Home Weekly partnermailing
Tevens hebben we de mogelijkheid om een Second Home Weekly
partnernieuwsbrief te verzenden. Dit betekent dat de gehele inhoud van
de nieuwsbrief door de adverteerder gevuld zal worden, eventueel in
samenwerking met onze redactie.
De kosten hiervoor bedragen € 2.500,- per zending.

