
Banner Marketing
Online banners zijn niet meer weg te denken uit de 
marketingmix. Daarom vindt je op ons platform www.
grenzenlos-info.com veel opties voor banner-werving. 
De voordelen: 
+  Je creëert naams- of merkbekendheid op een  

relatief goedkope manier.
+  Je kunt je boodschap eenvoudig afstemmen op  

specifieke doelgroepen.
+  Je boodschap wordt visueel aantrekkelijk gemaakt 

en komt duidelijk over.
+  Je bereikt verlaters van jouw website of webshop 

opnieuw. 

tarieVen BannerS (per week)*

Homepage (onder slider)

Vaste banner € 25

Banner in carrousel € 15 

Pagina actueel of Doen (vh. agenda) 

XL banner bovenaan pagina over hele breedte € 20

½ XL Banner in overzicht € 10

¼ XL Banner in overzicht €   5

Pagina routes algemeen

XL banner bovenaan pagina over hele breedte € 20

¼ XL Banner onder overzicht €   5

Op specifieke route pagina - passend bij route

 L Banner rechthoek boven tekst € 15

Banner staand naast tekst € 10
 
* Prijzen excl. BTW, op basis van kant-en-klaar aange-
leverd materiaal. Bij aanleveren niet-kant-en-klaar/
niet passend materiaal verzorgen wij graag - tegen 
meerkosten - de aanpassingen of vormgeving voor u. 

Pandemie of niet, 24/7 vindbaarheid, zichtbaarheid en bereikbaarheid worden  
steeds essentiëler. Het grenzenLos Lifestyle Platform helpt en brengt uw  
producten en/of diensten onder de aandacht van consumenten in de grensregio’s.

  grenzenlos-info.com/nl/   f facebook.com/grenzenLosnL   i linkedin.com/company/grenzenLosnL/

Ook bedrijven in de grensregio’s kunnen wel een steun-
tje in de rug gebruiken vanwege de pandemie impact 
op handel en economie. Via ons tweetalige GrenzenLos 
Lifestyle Platform kun je je bedrijf grensoverschrijdend 
- en interregionaal promoten, nieuwe doelgroepen 
aanboren en je aanbod in de hele Nederlands-Duitse 
grensregio op de kaart zetten. Meer grensregio… meer 
markt… meer business! 

FOrMULe 
GrenzenLos-info.com is het tweetalige lifestyle platform  
over werken, wonen en vrije tijd in de grensregio’s. 

DOeLgrOePen 
-  Bewoners en bezoekers grensstreken Groningen, Drenthe,  

Overijssel, Gelderland en Limburg in Nederland
-  Bewoners en bezoekers grenssteken Nedersaksen  

en Nordheim-Westfalen in Duitsland
- Bedrijven in grensstreken en hun medewerkers
- Leeftijdscategorie: 20 tot en met 70+

Bereik
GrenzenLos is te vinden op de website www.grenzenlos- 
info.com, via Facebook, LinkedIn en met de maandelijkse 
nieuwsbrief  ‘GrenzenLos Bulletin’. Binnenkort wordt ook 
gestart met Instagram en de eigen GrenzenLos Youtube!
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Op onze website is al een basis abonnement voor  
online marketing mogelijk. Dit pakket bestaat uit:
•  Banner op te kiezen plaats op website - indien  

nog vrij – of alternatief elders op website. 
•  Bedrijfsprofiel op website dat je bedrijf in een  

grensoverschrijdend digitaal zonnetje zet.
 -  Kwalitatieve – en informatieve content met 3-5  

aansprekende foto’s.
 -  Jouw bedrijf uitgelicht in ‘Netwerk & Co.’ + link  

naar eigen website/webshop.

tarieVen BaSiS Marketing aBOnneMent*

1 maand online aanwezigheid € 99 

3 maanden online aanwezigheid € 290

12 maanden online aanwezigheid € 999

*  Prijzen exclusief BTW, op basis van kant en klaar aan-
leveren banner. Inclusief opzet en vertaling tekst voor 
bedrijfsprofiel.

Het grenzenLOS-CLUB-geVOeL
Wil je meer uitstraling of meer leads naar jouw website 
of bedrijf? Wij maken je mooiste wensen waar voor een 
echt GrenzenLos-Club-Gevoel. Daarmee creëer je meer 
(e-) Business kansen en echte klantenbinding. 

extra Marketing MOgeLijkHeDen
•  Bericht op de GrenzenLos socials - Facebook,  

Linkedin, Instagram. 
•  Tekstadvertentie in de maandelijkse nieuwsbrief. 
•  Bedrijfsvideo waarmee je de consument informeert, 

inspireert en activeert.  
•   Podcast om aan je expert status te werken.

tarieVen grenzenLOS CLUB (excl. BtW)

Bericht op de GrenzenLos socials:  
Facebook, Linkedin, Instagram

€ 29 
per bericht 

Tekstadvertentie in de nieuwsbrief,  
inclusief 1 foto 

€ 39 
per advertentie

Plaatsing bedrijfsvideo/podcast met link naar eigen web-
site/webshop op de pagina’s Actueel of Doen of Routes

   Op algemene pagina € 49 p. maand

   Op pagina Uitgelicht € 39 p. maand

Op partner pagina Netwerk&Co.
In/bij eigen Profiel + plaatsing video/ 
podcast op GL Youtube kanaal 

€ 500
per jaar

Een professionele bedrijfsfilm raakt! Je genereert meer 
leads en merkbekendheid. Met een podcast kun je 
overal en altijd mensen laten luisteren als je iets te 
vertellen hebt over je bedrijf of expertise. Beide zijn en-
tertainment en kunnen snel en wijd verspreid worden. 

Wij ontzorgen je graag bij het maken van een film of 
podcast en maken dat een team met ervaren vak-
mensen voor je klaar staat! Wij kunnen dit aanbieden 
voor een speciaal tarief.  

tarieVen BeDrijFSViDeO/PODCaSt (excl. BtW)

1 dags-productie € 700

Iedere volgende dag € 600

Daarvoor bieden wij:   
•  Professionele apparatuur met echte vakmensen.
•  Advies en begeleiding ontwikkeling script.
•  Camera- of geluidsman voor interviews/reportage.
•  Editing van het (gefilmde) materiaal.
•  Toezending digitaal bestand per mail.
•  Film/podcast te gebruiken/in te zetten op eigen media.
•  Plaatsing bedrijfsvideo/podcast met link naar eigen 

website/webshop op de pagina Actueel, Doen of Routes

Meer MOgeLijkHeDen 
Voor meer mogelijkheden om consumenten jouw on-
derneming te laten vinden, kennen en kiezen, neem je 

contact op met Cora Blom via 06 139 59 316 of vul je 
het contactformulier in op www.grenzenlos-info.com. 

BaSiS OnLine Marketing aBOnneMent

SPeCiaLe tarieVen VOOr BeDrijFSViDeO OF PODCaSt!

  grenzenlos-info.com/nl/   f facebook.com/grenzenLosnL   i linkedin.com/company/grenzenLosnL/


