
                  Adverteren bij Online Mediteren 

© Online Mediteren                                                                                                                                                    1 

 

 

Online Mediteren 

Met Online Mediteren gaan we een platform creëren voor iedereen die geïnteresseerd is in 

mediteren, yoga, mindfulness, healen, readen en nog heel veel meer.  

Hoewel we nog aan het opstarten zijn, is er de afgelopen weken ontzettend veel interesse 

getoond in onze website en het aanleveren van verhalen, blogs, meditaties en producten. 

Door al die reacties en input van materiaal geloven we erin dat Online Mediteren in 2018 een 

begrip gaat worden, dat we grote bezoekersaantallen gaan aantrekken.  

Op dit moment zijn die bezoekersaantallen er echter nog niet. De website is er nog niet. Wel 

zijn er meer dan 3500 Facebook volgers en het Instagram account van Online Mediteren had 

binnen 1 week al meer dan 150 volgers (zonder er ook meer reclame voor gemaakt te 

hebben). Lanceringsdatum: 1 februari 2018.  

 

Doelgroep van Online Mediteren 

De doelgroep waar we met Online Mediteren ons op richten is een vrouw tussen de 25 en 

55 jaar die bezig is met haar persoonlijke groei en ontwikkeling. Zij houdt veel ballen in de 

lucht en zoekt naar momenten voor haar zelf, rust en balans maar ook verdieping, is 

nieuwsgierig, staat open voor ‘alternatief’ maar is wel nuchter en kritisch en houdt niet van 

zweefverhalen. Ze zoekt leuke verhalen, trainingen, momenten voor haarzelf (qua reizen, 

workshops, ed) en meer achtergrond informatie over hele diverse onderwerpen.  

We vlakken overigens niet uit dat ook de mannen Online Mediteren interessant zullen 

vinden. De mannen die ook bezig zijn met hun persoonlijke groei en ontwikkeling.  

 

Advertentiemogelijkheden 

We willen ondernemers graag de gelegenheid bieden om bij deze doelgroep zichtbaar(der) 

te worden. Dit kan door het aanleveren van informatie en andere content, maar ook door te 

adverteren.  

We willen schaars zijn met het aanbieden van advertentieruimtes binnen artikelen, dit omdat 

we ons zelf ergeren aan interessante websites waar je om de 5 regels weer een nieuwe 

advertentie voorbij ziet komen.  Daarom bieden we op andere plekken ruimte voor het 

presenteren van producten, trainingen, etc.  

We bieden de volgende advertentie mogelijkheden: 

 

Bedrijvengids 

Iedereen met een Kvk nummer kan zich inschrijven voor de Bedrijvengids. Een basis 

vermelding is gratis (naw gegevens, link naar website en 1 categorie).  

Een betaalde vermelding is inclusief: een beschrijving (maximaal 400 woorden), een foto en 

maximaal 6 categorieën. Deze betaalde vermelding kost € 25,-- per jaar (ex btw).  

Gratis: vermelding van één (1) evenement/workshop op de Evenementen Agenda inclusief 

doorplaatsen op social media.  
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Evenementen, workshops, bijeenkomsten voor de Evenementen Agenda 

Opname van workshops, trainingen (met startdatum), bijeenkomsten, evenementen, etc. 

kost € 25,-- per stuk (ex btw) voor een looptijd van maximaal 6 maanden of einde 

evenement/training. We maken hiervoor een evenement aan op de website en plaatsen deze 

door op social media en op de weekagenda in de nieuwsbrief.  

 

Reizen en retraites 

We kunnen reizen, retraites, stilte weekenden ed opnemen op de speciale pagina Reizen. Je 

levert zelf fotomateriaal, een tekst (rond de 300 woorden) en contact gegevens aan. Kosten 

per kwartaal € 150,-- of € 500,-- per jaar (ex btw).  

 

Trainingen (online en offline – doorlopend) 

We bieden trainers de gelegenheid om hun trainingen te plaatsen op Online Mediteren. We 

maken hiervoor een bericht aan welke geplaatst wordt op de pagina Trainingen. In dit bericht 

kunnen we meer informatie geven over de training, de trainer, de locatie, de lesstof, prijs, 

etc. Ook kunnen we foto’s of video’s plaatsen over deze training.  

Plaatsing van een training kan op 2 manieren: 

1) Via een affiliatesysteem. Aansluiten op dit systeem kost eenmalig 50 euro (ex btw), 

dit voor administratiekosten van onze affilatepartner. We hebben dit extern belegd 

zodat we allebei altijd goed inzicht hebben in verkopen en marges. Voor elke 

verkochte training verdelen we de omzet via een van tevoren afgesproken 

verdeelsleutel. Betaling gaat via onze affliatepartner (via iDEAL) en jij krijgt als trainer 

direct de klantgegevens doorgestuurd voor verdere communicatie.  

 

2) Via een vast bedrag. Het is ook mogelijk om in één keer een vast bedrag te betalen 

voor opname van een training op de website. Hiervoor rekenen we € 150 per 

kwartaal, of € 500,-- per jaar (ex btw). In het bericht met beschrijving van de training 

komt dan een betaallink te staan die direct naar je eigen omgeving gaat. Wij zitten 

daar dan totaal niet meer tussen, hebben ook geen zicht op aantallen deelnemers die 

zich inschrijven.  

Voor beide opties geldt dat er naast plaatsing op de website ook aandacht wordt besteed 

aan deze training op social media en in de nieuwsbrief. Per startdatum kan gekozen worden 

om deze ook te plaatsen op de Evenementen Agenda (zie bovenaan deze pagina).  

 

 

Artikelen (voor in de webwinkel) 

Het is mogelijk om (bijzondere) artikelen te plaatsen in de webwinkel op Online Mediteren. 

Hiervoor geldt ook de mogelijkheid dit te doen via een affliatesysteem (zie beschrijving 

hierboven) of via een vast bedrag van 100 euro per jaar (ex btw) waarbij we een betaallink 

opnemen naar je eigen website.  
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Adverteren op de website  

Er zijn nu een aantal plaatsen gedefinieerd op de website waar we advertenties willen 

plaatsen.  

• Ruimte 1: een banner over de breedte van de website die bovenaan de pagina staat. 

Deze banner kan op de homepage en alle volgende pagina’s komen.  

(Formaat 1070 x 110 pixels) 

• Ruimte 2: dezelfde brede banner die halverwege of onderaan een pagina staat (na 

een artikel). (Formaat 1070 x 110 pixels) 

• Ruimte 3: aan de rechterkant van de website bovenaan de rest van de onderwerpen 

die daar staan. Dit kan een kleine banner zijn (300 x 250 pixels) of een langwerpige 

(300 x 500 pixels).  

• Ruimte 4: aan de rechterkant van de website tussen de onderwerpen die daar staan 

(index, recente berichten, etc.). Dit kan een kleine banner zijn (300 x 250 pixels) of 

een langwerpige (300 x 500 pixels).  

 

Pagina’s 

Adverteren is mogelijk op de volgende pagina’s: 

• Home 

• Online meditaties 

• Verhalen en meer (verzamel/home) 

o Mediteren 

o Meditatieve kunst 

o Yoga 

o Mindfulness 

o Healen 

o Bachbloesem 

o Magnetiseren 

o Shambhala 

o Reiki 

o Edelstenen en mineralen 

o Essentiële oliën 

o Klankschalen 

o Wierook 

o Readen 

o Astrologie 

o Chakra’s 

o Tarot 

o Handlezen 

o Medium’s 

o Reizen 

o Retraites 

• Trainingen 

• Reizen 

• Agenda 

• Bedrijvengids 

• Winkel 

https://www.onlinemediteren.nl/wp-admin/term.php?taxonomy=category&tag_ID=119&post_type=post&wp_http_referer=%2Fwp-admin%2Fedit-tags.php%3Ftaxonomy%3Dcategory
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Advertentiekosten 

Omdat we nog opstarten hanteren we de volgende tarieven van februari tot en met juni 2018.  

• Advertentieruimte 1: € 85,--  

• Advertentieruimte 2: € 70,--  

• Advertentieruimte 3: kleine banner € 25,--, grote banner € 40,--  

• Advertentieruimte 4: kleine banner € 20,--, grote banner € 30,-- 

 

Alle prijzen zijn exclusief BTW, per maand. Advertenties zijn per 3 maanden aan te 

schaffen. Materiaal dient in jpeg of png formaat aangeleverd te worden. Eventueel kan 

hiermee geholpen worden.  

AKTIE februari en maart: dubbele plaatsing! Dus 2x een zelfde advertentie op een 

andere pagina voor de prijs van 1 advertentie.  

 

Materiaal 

Je zorgt zelf voor teksten, rechten vrije (!!) afbeeldingen, etc. Desgewenst kunnen we daar 

bij helpen.  

 

Contact 

Ben je geïnteresseerd om met jouw trainingen, producten, reizen en/of bedrijf zichtbaar te 

zijn op Online Mediteren? Of heb je aanvullende vragen of suggesties? Laat het ons vooral 

weten. 

Telefoon: 015-2010466 

Mail: 015-2010466 


