Bijlage bij mailing De Texelaar
Adverteren in De Texelaar
Advertenties logiesverstrekkers
Een vermelding in De Texelaar die verschijnt op 18 december 2014 (130.000 abonnees) en herplaatst
zal worden in de voorjaars- en zomernummers van 2015 bestaat uit een foto en tekst in
standaardopmaak. In De Texelaar plaatsen we alleen vermeldingen van accommodaties die online
boekbaar zijn via TOR.
U kunt kiezen uit:
1/8 pagina
1 foto, 120 tekens
1/4 pagina
1 foto, 240 tekens
1/2 pagina
1 foto, 720 tekens
hele pagina
zie informatie hieronder

€ 250,00 excl. BTW
€ 500,00 excl. BTW
€ 1000,00 excl. BTW

Foto
De foto in uw vermelding is het allerbelangrijkste. De lezer bladert eerst en leest pas verder als de
foto hem aanspreekt. Lever daarom een goede, sfeervolle foto van minimaal 1 MB aan.
Filmpje
Mail een filmpje van uw accommodatie. Als de afbeelding schermvullend is, moet die minimaal
1280x768 pixels groot zijn. Filmpjes dienen op YouTube te staan. Mail aub de url van YouTube naar
secretariaat@texel.net.
Wervende tekst
In de tekst geeft u aan wat het aantrekkelijke van uw accommodatie is. Voor een eerste selectie wil
de gast ook weten voor hoeveel personen de accommodatie geschikt is. Aanvullende informatie en
een groot aantal foto’s vindt men op de site.
VVV Texel voert de redactie over de aangeleverde teksten. Adresgegevens worden niet vermeld,
maar accommodatienummer(s) zo veel mogelijk wel. Het is de bedoeling dat de gast verder zoekt en
boekt via www.texel.net.
Een vermelding van een hele pagina
Wilt u meer van uw accommodatie(s) laten zien, neem dan een vermelding van een hele pagina.
Heeft u meerdere bungalowparken of een hotel en een vakantiehuisje: u kunt dit allemaal
combineren op uw hele pagina. Een hele pagina kost € 2.500,00 excl. BTW. De pagina wordt door ons
reclamebureau opgemaakt passend bij de opmaak van de rest van het De Texelaar.
Op een hele pagina kan het volgende worden opgenomen:
 Grote foto met bijbehorende inleidende tekst van max. 70 tekens
 Eventuele logo’s
 Kleinere foto’s (lever hier liggende foto’s voor aan): min. 3 en max. 5 foto’s
 Achtergrondinformatie van maximaal 500 tekens
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Gekleurde achtergrond
Extra opvallen? Kies dan voor een vermelding met een achtergrondkleur. Deze optie is mogelijk voor
vermeldingen van 1/4 en 1/2 pagina. Per pagina is slechts 1 plek met kleurblok beschikbaar, dus wie
het eerst komt wie het eerst maalt. De toeslag voor een kleurblok is 25%.
Dit zijn de advertentieformaten:

Advertentie aanmelden?
Uw aanmelding en het advertentiemateriaal (tekst, foto en filmpje) ontvangen wij graag vóór 1
december 2014. Hiervoor hebben wij het digitale aanmeldingsformulier op onze site (onderaan de
pagina).
De foto en het filmpje (link van de url op YouTube) kunt u rechtstreeks mailen naar
secretariaat@texel.net
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