christelijk nieuws

christelijknieuws
Publicatie via 8 kanalen

Website
www.christelijknieuws.nl

instagram.com/
christelijknieuws.nl

Apple Watch
itunes.apple.com/nl

facebook.com/
christelijknieuws

iPad app
itunes.apple.com/nl

twitter.com/
chrnieuws

iPhone app
itunes.apple.com/nl

Narrowcasting
www.nederlandsweekblad.nl

christelijknieuws
Dit maakt christelijknieuws.nl uniek

Duidelijk concept

Reclame voor uw organisatie met een banner

• Voorrang voor het goede nieuws

• Enige site met enkel positief nieuws, dus uw organisatie

• Actief sinds 2004

wordt niet met negatieve publiciteit geassocieerd

• Veel eigen fotografie

• Eigen bannerbeheer, niet gevoelig voor ad-blockers

• Eigen Apps voor iPad, iPhone, Apple Watch

• Plaatsing van een advertorial met linken in tekst is mogelijk

• Neutraal platform voor christelijke activiteiten

• Geen gebruik van google advertenties, dus geen ruis van

• Database met 3000 christelijke organisaties
• Concertagenda van 500 koren en gospelformaties
• Podium voor christelijke hulporganisaties

seculiere advententies
• Statistieken van banners worden bijgehouden en zijn
opvraagbaar

• Heldere vormgeving en duidelijke functionaliteit

• Banners kunnen door ons voor u gemaakt worden

• Positieve en opbouwende artikelen

• Banners rechts wisselen van positie per klik, ze staan dus

• Geen reactiemogelijkheden, dus geen negativiteit
• Geen polariserende discussies
• Geen sensatieberichten

allemaal even vaak bovenaan
• Leaderboard banner is mogelijk (bovenaan de site) en geeft
de beste resultaten
• Adverteren in de iPad- of iPhone-app is mogelijk in overleg

christelijknieuws
Bezoeken per dag + RSS-feeds (Bron: Google Analytics)

christelijknieuws
Unieke bezoekers per maand in 11 jaar (Bron: CMS en Google Analytics)
Unieke bezoekers per maand
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christelijknieuws
Bezoeken per dag zonder RSS-feeds (Bron: Google Analytics)

christelijknieuws
Maandstatistieken 2021 + RSS-feeds en apps (Bron: CMS)

Ons CMS
telt álle
bezoekers,
views en
doorkliks mee,
ook die van
de RSSfeeds, bots,
zoekmachines
en appgebruikers.
Het aantal
unieke
bezoekers
is veel lager.

christelijknieuws
Banner (120 x 480 px) in de rechterstrook

€ 960 per jaar

Prijzen zijn ex. btw

€ 600 per half jaar

Formaat: jpg of gif

€ 480 per kwartaal
€ 240 per maand

120
x
480
px

Hieronder een voorbeeld van de resultaten van deze banner:
Ons CMS telt álle doorkliks mee, ook die van zoekmachines
en app-gebruikers. Het aantal unieke doorkliks is dus lager.

christelijknieuws
Banner (120 x 600 px) in de rechterstrook

€ 1200 per jaar

Prijzen zijn ex. btw

€ 750 per half jaar

Formaat: jpg of gif

€ 600 per kwartaal
€ 300 per maand

Hieronder een voorbeeld van de resultaten van deze banner:

120
x
600
px

Ons CMS telt álle doorkliks mee, ook die van zoekmachines
en app-gebruikers. Het aantal unieke doorkliks is dus lager.

christelijknieuws
Leaderboard banner bovenaan de homepage

990 x 200 px

€ 99 per week

Prijzen zijn ex. btw

€ 185 per twee weken

Formaat: jpg of gif

€ 350 per maand

Hieronder een voorbeeld van de maandresultaten van deze banner:

€ 975 per kwartaal
€ 1725 per half jaar
€ 3375 per jaar

Ons CMS telt álle doorkliks mee, ook die van zoekmachines
en app-gebruikers. Het aantal unieke doorkliks is dus lager.

christelijknieuws
Leaderboard banner bovenaan alle contentpagina’s

990 x 200 px

€ 99 per week

Prijzen zijn ex. btw

€ 185 per twee weken

Formaat: jpg of gif

€ 350 per maand

Hieronder een voorbeeld van de maandresultaten van deze banner:

€ 975 per kwartaal
€ 1725 per half jaar
€ 3375 per jaar

Ons CMS telt álle doorkliks mee, ook die van zoekmachines
en app-gebruikers. Het aantal unieke doorkliks is dus lager.

christelijknieuws
Banner direct onder ieder nieuwsitem (content)

498 x 120 px

€ 240 per jaar

Prijzen zijn ex. btw

€ 150 per half jaar

Formaat: jpg of gif

€ 120 per kwartaal
€ 60 per maand

Hieronder een voorbeeld van de resultaten van deze banner:
Ons CMS telt álle doorkliks mee, ook die van zoekmachines
en app-gebruikers. Het aantal unieke doorkliks is dus lager.

christelijknieuws
Redactie
Mijn naam is Henk-Jan Oudenampsen.
Ik volgde een opleiding medisch

Christelijknieuws is een manier om het goede
nieuws te verspreiden. Ook ons offline

analist, heb 12 jaar gewerkt in het

evangelisatiewerk met de webwinkel

Lucas Ziekenhuis, daarna 17 jaar als

www.erismeer.nl promoot ik regelmatig via

productie- en marketingmanager bij

christelijknieuws.

uitgeverij Medema en vervolgens 11 jaar
als vormgever bij reclamebureau IDD.
Momenteel ben ik zzp’er en online en offline
actief met de verspreiding van het
goede nieuws.

De bezoekersaantallen zijn bescheiden
(dagelijks 500 - 1000 unieke bezoekers en inclusief
rss-feeds dagelijks 2000 - 4000 bezoekers). De aantallen
stijgen gestaag en dat is mooi om te zien. Ik hoop dat de site
verder zal groeien en meer mensen mag bereiken met het

Een van mijn bezigheden is het redactioneel vullen van

goede nieuws.

deze website christelijknieuws waar ik al sinds 2004 actief
mee ben. Deze site is bescheiden maar bijzonder, omdat

Henk-Jan Oudenampsen

we hiermee een neutraal platform bieden aan christelijke

Kostverloren 27A

organisaties om positieve berichten te verspreiden.

7316 MN Apeldoorn

Diverse organisaties hebben een reclamebanner op de site

Telefoon: 055-30 15 15 3

en promoten zo hun eigen activiteiten.

E-mail: info@christelijknieuws.nl

