
ONLINE MEDIAKAART (TARIEVEN 2022)

WEBSITE CAMPERSTOP.COM

Leaderboard  
728x90px

Rectangle medium 
300x250px

Skyscraper 
120x600px

•   Het online platform voor de Europese camperaar (5-talen)
•   Volop informatie en inspiratie voor een volgende camperreis
•   40.000 bezoekers per maand, +160.000 paginaweergaven

Tarieven
Per week Per maand Per kwartaal Per jaar 

Leaderboard/skyscraper homepage € 250 € 800 € 2.000 € 6.000
Leaderboard/skyscraper landenpagina/blog € 200 € 650 € 1.500 € 4.500
Rectangle medium € 150 € 500 € 1.100 € 3.250

- extra tarief voorkeursmaand  € 50 per maand
- extra tarief voorkeurspositie € 50 per positie/maand
- extra tarief opmaak advertentie   € 100 per advertentie
- extra tarief vertalen advertentie € 50 per taal
Alle bovenstaande tarieven zijn op basis van één advertentie-layout en ook mogelijk voor 
mobile-ads indien deze formaten worden aangeleverd. Formaat mobile-ad 200x250px. 

NIEUWSBRIEVEN

Blok-banner
300x280px

Advertorial
600x280pxTarieven

1 keer 3 keer 6 keer
Advertorial € 75 € 175 € 300
Blokadvertentie-banner € 50 € 125 € 200

•   Volop informatie en inspiratie voor een camperreis
•   Verzending: 24 keer per jaar
•   Meer dan 25.000 Nederlandstalige ontvangers  
•   Beperkte aantal plaatsingen per nieuwsbrief

- extra tarief voorkeursmaand  € 50 per maand
- extra tarief opmaak advertentie   € 50 per advertentie
- extra tarief vertalen advertentie € 25 per taal
Alle bovenstaande tarieven zijn op basis van één advertentie-layout.
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CAMPERSTOP.COM
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    CAMPERSTOP-APP
•   Mobiele applicatie voor de Europese camperaar (5-talen)
•   Detail-informatie van ruim 12.000 camperplaatsen, 30 landen
•   Ruim 300.000 downloads
•   Geschikt voor gebruik op smartphone en tablet

Tarieven
10.000 

views/maand
20.000 

views/maand
30.000 

views/maand
Advertentiebanner € 175 € 300 € 375

- extra tarief voorkeursmaand  € 50 per maand
- extra tarief opmaak advertentie   € 50 per advertentie
- extra tarief vertalen advertentie € 25 per taal
Alle bovenstaande tarieven zijn op basis van één advertentie-layout.

Facile Media B.V.  •  Kraaivenstraat 25-49A  •  NL-5048 AB Tilburg
Tel: +31(0)13 20 45 091  •  e-mail: info@facilemedia.eu  •  internet: www.facilemedia.eu

Dagelijks bezoeken/gebruiken duizenden camper-toeristen uit heel Europa onze  
producten: Camperstop.com en Camperstop-App! Hiermee is Camperstop uitgegroeid tot 

één van Europa’s meest bekende merken onder camperaars.  
Adverteren op - of samenwerken met - Camperstop is daarmee een uitgelezen kans voor 
uw merk, bedrijf en/of bestemming om extra onder de aandacht te komen bij deze snel 

groeiende doelgroep. Heeft u een ander idee hoe we elkaars merk(en) kunnen versterken, 
dan horen we dat heel graag en denken we daarin dan ook uiteraard graag met u mee.

SAMENWERKEN / ADVERTEREN

CAMPERSTOP.COM

CAMPERSTOP-APP

Advertentiebanner
728x90px
320x50px
480x32px


