
Dé inspiratie-
bron voor 

kampeerders

De kampeerder is natuurlijk ook online op zoek naar een leuke camping of 
goede kampeeraccessoires en kampeermiddelen. Niet voor niets heeft onze 
speciale online kampeerportal gemiddeld 2,2 miljoen bezoekers op jaarbasis en 
krijgen 90.000 kampeerliefhebbers elke week de nieuwsbrief.

Uitgebreide mogelijkheden
Met een online campagne bereik je je doelgroep op verschillende momenten: 
in de nieuwsbrief, op de homepagina en via onze social kanalen. Met uw eigen 
landingspagina kunt u uw boodschap vertellen samen met ANWB.

Online campagne

anwb.nl/campingpartners

Voor alle kampeerders

Gemiddeld bereik
2,2 miljoen unieke sessies 
per jaar

Gemiddeld pageviews
4 miljoen pageviews per jaar

Nieuwsbrief
90.000 abonnees

Lezers
40% man / 60% vrouw

Leeftijd(sklasse)
34-44 jaar

Joost

Toen we een nieuwe tent kochten, dachten we nog 

helemaal niet aan een camping. Om de tent uit te proberen, 

zochten we naar een geschikt veldje. Toen la
zen we over een 

camping waar je kon proefkamperen. We sloegen ver vóór het 

seizoen onze tent daar op en kwamen in de zomer terug naar 

deze camping. Zo goed beviel het. Heerlijk als een camping 

meer doet voor z’n gasten!

BREDE ONLINE 
CAMPAGNES

VAN PORTAL TOT 
NIEUWSBRIEF



Online campagne

Aanleverspecificaties
Advertorial
• Doelstelling van de boodschap;
• Een sfeerbeeld zonder tekst 1520x855 pixels, aan te leveren in JPG;
• Een tekst bestaande uit:
 - een titel van maximaal 25 karakters inclusief spaties
 - een tekst van maximaal 120 karakters inclusief spaties

Briefing 
ANWB biedt je met de Partnerpagina redactionele maatwerkmogelijk-
heden. Je profiteert van het grote bereik van het online netwerk van 
ANWB. Een partnerpagina betreft maatwerk waarbij jouw verhaal 
wordt gecombineerd of geïntegreerd met de ANWB eigen content op 
anwb.nl. 

De Partnerpagina wordt opgemaakt door onze redacteuren op basis 
van de briefing die we van jou ontvangen. Een partnerpagina kan 
worden opgebouwd uit tekst, beeld en video. 

De kracht van de Partnerpagina is dat hij wordt geïntegreerd in 
de structuur van het online platform van ANWB en versterkt met 
ANWB content. Het artikel wordt SEO geoptimaliseerd geschreven. 
Partnerpagina’s die voor een periode van minimaal 2 maanden 
worden afgenomen, zullen hierdoor profiteren van de SEO waarde 
van ons online netwerk. 

Aanleverdatum briefing 
De briefing voor een Partnerpagina dienst uiterlijk 10 werkdagen 
voor livegang te worden aangeleverd via banner@anwb.nl. Indien 
de briefing niet uiterlijk 10 werkdagen voor livegang wordt aan-
geleverd, zullen we ons uiterste best doen om de briefing tijdig te 
verwerken. Hiervoor gelden echter geen garanties. Na ontvangst 
van de briefing zal onze Online traffic afdeling binnen 3 werkdagen 
een de-briefing geven.

Formaat en tarieven (excl btw)
Online campagne (minimale doorlooptijd is 10 werkdagen)
• Landingspagina
• 2 x Advertorial in nieuwsbrief interesse Kamperen
• Advertorial op ANWB/kamperen
• Extra redactionele post op ANWB Kamperen social media 

Aanvullende tarieven
Zie anwb.nl/campingpartners voor mogelijkheden in onze magazines
of nieuwsbrieven en tarieven

Algemene voorwaarden
Op al onze orders zijn de door ANWB vastgestelde 
leveringsvoorwaarden van toepassing zie anwb.nl/campingpartners

Materiaal aanleveren
banner@anwb.nl

Contact
banner@anwb.nl
088-2697950
anwb.nl/campingpartners

LET OP: beperkte beschikbaarheid. Vraag je accountmanager of internationale 
ambassadeur naar de mogelijkheden.

vanaf € 4.940


