Marokko Header
Met Sponsoring kan jouw merk op elke relevante manier verbonden worden
aan de content van een specifieke website. Verbind je merk op een positieve
manier aan de website en maak zo optimaal gebruik van haar populariteit.
Vooral als het gaat om het vergroten van awareness of het realiseren van een
positieve merkbeleving is online Sponsoring, mits goed uitgevoerd, een
bijzonder krachtige vorm van interactieve marketingcommunicatie. Als geen
ander maakt Sponsoring op internet gebruik van het Umfeld van een website.
Deze website dient dus een sterk mediamerk te zijn met een grote uitstraling en
geloofwaardigheid onder haar bezoekers. Sponsoring via WebAds is maatwerk
met oog voor de wensen van uitgever, adverteerder en bezoeker.
Productomschrijving
De Header is een uiting van een zeer groot formaat, 773 *200 pixels. Deze
wordt door de vormgevers van Marokko.nl op aantrekkelijke wijze
geïntegreerd in de bestaande lay-out van de Header, de 'kop' van de
webpagina. Door het formaat, de positie en de 'vaste' plaatsing ben je
verzekerd van maximale aandacht.
Uitvoering
Bij alle vormen van online sponsoring verbindt een adverteerder zijn merknaam
voor een bepaalde periode aan een populaire website of relevant onderdeel of
dienst van een site. Om het gewenste effect te bereiken moet er daarom een
duidelijk verband bestaan tussen de inhoud van de site, de interesses van de
bezoeker en de boodschap van de sponsor. De Header wordt vervolgens - in de
beschikbare template - geïntegreerd in de lay-out. Voeg vervolgens virale

Specificaties

elementen, (video-)content of invulformulieren toe te voegen kan het bereik en
effect van de sponsoractie nog eens aanzienlijk vergroot worden.

Website: MAROKKO
Product: Header
Periode: Wekelijks

Voordelen

Positie: Homepage
- Hoge attentiewaarde, grote creatieve mogelijkheden, groot

Aantal karakters: n.v.t.

communicatievermogen

Visual: 773x200 GIF/JPEG/SWF

- Bij uitstek geschikt in het verbeteren van de merkbeleving

Visual bijzonderheden: n.v.t.

- Gemiddeld hoge respons

Wallpaper marges: n.v.t.

- Snelle bereiksopbouw door 'vaste' plaatsing

Template: Niet Beschikbaar
Impressiontracker: Nee
Clicktracker: 1
Aanlevertermijn: 5 dagen
Correctierondes: geen
Aantal ontvangers: n.v.t.
Verzenddag nieuwsbrief: n.v.t.
Tarief: ? 3.000
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