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300.000 unieke bezoekers  per  maand

1.250.000 pageviews per  maand

19.000 wekel i jkse  nieuwsbr ief  abonnees

2.500 dagel i jkse  nieuwsbr ief  abonnees

8.698 volgers  op Facebook

2.252 volgers  op Twitter

1 .703 volgers  op I nstagram

Door de belangstelling in, en het enthousiasme voor, natuurgetrouwe weergave 
van muziek en �lm te voeden en te vergroten, slaat HiFi.nl als belangrijkste 
onafhankelijke medium in de Benelux de brug tussen productaanbod en 
(potentiële) klanten.

Niet voor niets de�niëren wij "Hi�" als de 'hoogwaardige' of 'waarheidsgetrouwe' 
weergave van muziek en �lm via audio- en videoapparatuur. HiFi.nl wil de hedendaagse 
consument veel, goede en correcte informatie verscha�en over audio-/videoproducten, 
achtergronden en �lm- en muziektitels.

Onze doelgroep is primair de Nederlandssprekende muziekliefhebber binnen de 
Benelux. De muziekliefhebber met de voorliefde voor een kwalitatief 
hoogwaardige en natuurgetrouwe muziekweergave.

Hierbij richten we ons op betaalbare maar kwalitatief goede hi-�, premium hi-�, 
high-end audio en head-�. HiFi.nl richt zich primair op nieuws, trends, technologieën, 
achtergrondartikelen, product- en albumreviews. We proberen onze lezers een zo 
volledig mogelijk beeld te geven van fabrikanten, importeurs, agenten, speciaalzaken en 
Retail ketens die binnen de Benelux actief zijn. 

HiFi.nl neemt zonder uitzondering een onafhankelijk journalistiek standpunt in.

HiVisit, Show visit of Factory Visit

Interview

Custom Content

Touch & Try

Experience day

Advertorial artikel

5 vragen artikel

Showpakket

Content plaatsing

Winkelpagina

Merkenpagina

€ 1.950,- 

€ 1.950,-

€ 2.500,-

€ 3.000,-

€ 7.500,-

€ 1.750,-

€ 1.500,-

€ 800,-  

€ 1.000,-

€ 900,- netto per jaar per winkel

€ 900,- netto per jaar per merk

Content mogelijkheden

Top image banner (1156x170)

Rectangle banner (336x280) of (300x250)

Footer banner (800x200) 

*Kan alleen als het weggeklikt kan worden.
*Cap. 1 per dag per persoon.

Lokale banner voor audiospeciaalzaken (336x280)

*Kan draaien per locatie op 5km, 10km, 20km of 
25km van uw winkel.

€ 27,50 CPM

€ 20,00 CPM

€ 30,00 CPM

€ 25,00 CPM

Advertentiemogelijkheden Banner posities

hifi.nl

Top image banner
1156 x 170

Rectangle
banner

300 x 250

Footer banner
800 x 200Naast onze aangeboden advertentiemogelijkheden is het ook 

mogelijk om een advertentie volledig naar uw wensen aan te 
passen. Neem contact op om de mogelijkheden te bespreken.

*Alle genoemde prijzen zijn exclusief btw tenzij anders vermeld.



2 keer persbericht in wekelijkse nieuwsbrief 
verstuurd aan 19.000 actieve ontvangers

2 weken button op homepage die linkt naar 
persbericht

2 weken persbericht herhaaldelijk op homepage 
gezet voor meer lezersbereik

Socialmedia post (mogelijkheid tot inzet extra 
Facebook promotie)

HiVisit, Show of Factory visit   € 1.950,-

Hi�.nl komt bij jullie op bezoek om van de winkel, 
show of fabriek een artikel te maken.

2 keer persbericht in wekelijkse nieuwsbrief 
verstuurd aan 19.000 actieve ontvangers

2 weken button op homepage die linkt naar 
persbericht

2 weken persbericht herhaaldelijk op homepage 
gezet voor meer lezersbereik

Socialmedia post (mogelijkheid tot inzet extra 
Facebook promotie)

Interview                                          € 1.950,-

Hi�.nl neemt een interview af met iemand binnen 
de organisatie en plaatst het interview op Hi�.nl.

2 keer persbericht in wekelijkse nieuwsbrief 
verstuurd aan 19.000 actieve ontvangers

2 weken button op homepage die linkt naar 
persbericht

2 weken persbericht herhaaldelijk op homepage 
gezet voor meer lezersbereik

Socialmedia post (mogelijkheid tot inzet extra 
Facebook promotie)

Custom Content                             € 2.500,-

Hi�.nl maakt i.s.m. de partner speciale content die 
past binnen de strategie van de campagne

2 keer persbericht in wekelijkse nieuwsbrief 
verstuurd aan 19.000 actieve ontvangers

2 weken button op homepage die linkt naar 
persbericht

2 weken persbericht herhaaldelijk op homepage 
gezet voor meer lezersbereik

Homepage agenda vermelding met de foto 
uitgelicht

Show Pakket                                   € 2.500,-

Via Hi�.nl breng je op een uitgebreide manier je 
show onder de aandacht om zoveel mogelijk 
bezoekers te trekken voor de show.

2 keer persbericht in wekelijkse nieuwsbrief 
verstuurd aan 19.000 actieve ontvangers

2 weken button op homepage die linkt naar 
persbericht

2 weken persbericht herhaaldelijk op homepage 
gezet voor meer lezersbereik

Homepage agenda vermelding met de foto 
uitgelicht

Advertorial Artikel                      € 1.750,-

Advertentie artikel waarin we alles kunnen 
melden wat onze partner wilt vermelden, max 
600 woorden.

2 keer persbericht in wekelijkse nieuwsbrief 
verstuurd aan 19.000 actieve ontvangers

2 weken button op homepage die linkt naar 
persbericht

2 weken persbericht herhaaldelijk op homepage 
gezet voor meer lezersbereik

Socialmedia post (mogelijkheid tot inzet extra 
Facebook promotie)

Experience day                             € 7.500,-

Hi�.nl maakt een uitgebreid artikel en video van 
het evenement om deze zo goed mogelijk onder 
de aandacht te brengen.
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*Alle genoemde prijzen zijn exclusief btw tenzij anders vermeld.



Deze pagina wordt op de website gekoppeld aan 
artikelen en zal vindbaar zijn in de zoek en de 
overzichtspagina’s en de zoekmachines zoals Google.

Publicatie persberichten op winkelpagina en meestal 
op homepage (mits relevant)

Gebruik tweedehands rubriek, winkel advertenties 
krijgen uitgelichte advertenties. 

De winkelpagina wordt vertoont naast artikelen en 
recensies over merken of producten waar de winkel 
dealer van is. Dit geeft een zeer groot jaarlijks bereik 
van direct relevante lezers die zien dat jou winkel een 
optie is om mooie producten te gaan ervaren.

Winkelpagina                     € 900,- per jaar

Via Hi�.nl breng je op een uitgebreide manier je 
winkel onder de aandacht om zoveel mogelijk 
bezoekers te ontvangen.

Merkenpagina is over de hele website gekoppeld (Lezers, 
Winkels, Distributeur) en vindbaar in onze zoek en het 
merkenoverzicht maar ook in alle artikelen over het merk 
en zicht- en vindbaar in de zoekmachines als Google.

Plaatsing van al het relevante nieuws over uw 
merk/product. Stuur redactie@hi�.nl zo veel mogelijk 
informatie over nieuwe producten en ontwikkelingen

Dealer locator waarop al uw dealers worden 
weergegeven. We linken in een overzicht naar alle 
audiospeciaalzaken die het merk/product verkopen, deze 
lijst is tevens zichtbaar bij alle artikel pagina’s onder de 3 
variabele winkelpagina blocken met de tekst klik hier 
voor alle winkels.

Merkenpagina                        € 900,- per jaar

Via Hi�.nl breng je op een uitgebreide manier merk 
onder de aandacht en kunnen wij deze koppelen 
aan de winkels waar de merken te koop zijn.
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5 Vragen Artikel                                                                    € 1.500,-

Hi�.nl maakt een SEO artikel waarin wij 5 interessante vragen stellen en 
beantwoorden om de bezoekers te informeren over een bepaald product.

Content plaatsing                                                                  € 1.500,-

Op Hi�.nl plaatsen wij een artikel met een do-follow link erin om je Google 
rating te optimaliseren.

Deelnemersinschrijvingen en loting van de 
deelnemers.

Afname van de lezers reviews die na de redactieslag 
worden gepubliceerd op de website

2 keer persbericht in wekelijkse nieuwsbrief 
verstuurd aan 19.000 actieve ontvangers

2 weken button op homepage die linkt naar 
persbericht

2 weken persbericht herhaaldelijk op homepage 
gezet voor meer lezersbereik

Socialmedia post (mogelijkheid tot inzet extra 
Facebook promotie)

Touch & Try                                    € 3.000,-

Bezoekers van Hi�.nl testen thuis een product en 
de test resultaten worden via een artikel op 
Hi�.nl gedeeld.

netto netto

*Alle genoemde prijzen zijn exclusief btw tenzij anders vermeld.
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