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Over Hoefnet

De kracht van Hoefnet

Op Hoefnet vindt u het allerlaatste nieuws, actuele video’s
van in-en outdoor menwedstrijden, uitgebreide
fotoalbums per wedstrijd, de wedstrijdkalender en uitslagen
van men-evenementen van alle soorten en maten. U vindt
er uitslagen van oefenmarathons, maar ook uitslagen van
internationale kampioenschappen, die tijdens het evenement
vaak door middel van live scoring op Hoefnet worden
getoond.
Hoefnet is in 1996 opgericht en heeft zich ontwikkeld tot
de meest actuele en toonaangevende mensportwebsite ter
wereld. Met gemiddeld ruim 100.000 unieke bezoekers per
maand mag Hoefnet zich een van de populairste paardensportwebsites ter wereld noemen. Naast het Nederlandse
nieuws bericht Hoefnet ook over menners en
mensportevenementen in de rest van de wereld. Hoefnet is
ook in het Engels, Duits en Hongaars te lezen. Via uw eigen
Google Analytics account kunt u eenvoudig meten hoe vaak
uw website wordt aangeklikt via Hoefnet.

De kracht van Hoefnet ligt in de betrokkenheid
en passie voor de mensport. Altijd en overal bovenop het
nieuws, dat objectief en informatief wordt gebracht.
Door de aanwezigheid op een groot aantal
menwedstrijden in Nederland en in het buitenland,
inclusief de Europese- en Wereldkampioenschappen, kan
Hoefnet de mensportliefhebbers altijd van actueel
nieuws, uitslagen, video’s en foto’s voorzien.

Facebook
De Facebook pagina van Hoefnet heeft ruim 11.000 volgers
en dit aantal groeit gestaag. Via Facebook worden de
Hoefnet volgers via foto’s en nieuwsberichten (NL en ENG)
naar de website geleid.
De Hoefnet Facebook pagina kan actiematig ingezet worden.
Dit nemen wij in overleg op in ons advertentievoorstel.

Doelgroep
De website Hoefnet.nl is dé informatiebron op het gebied van de mensport, voor
recreanten, voor klasse L, M, Z en op internationaal niveau. Hoefnet is ook het ofﬁciële
communicatiemiddel van KNHS Mendistrict 5.

Hoefnet is een initiatief van:
Head2Tail, Media & Event Support
www.head2tail.nl

facebook.com/hoefnet

Redactie
Cindy Timmer, hoofd-en eindredactie
T 0654 674396
E cindy@hoefnet.nl
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Alle banners ook
op de mobiele versie!

www.hoefnet.nl
Slide banner homepage:
Deze optie is uitermate geschikt om uw activiteit of evenement
extra onder de aandacht van de Hoefnet bezoekers te brengen.
De banner wordt doorgelinkt naar uw website.
Formaat BxH: 1200 x 350 pixels, jpg bestand
Spotlight:
Deze optie is uitermate geschikt om uw product, activiteit of
evenement, zoals bijvoorbeeld een veiling of open huis, extra
onder de aandacht van de Hoefnet bezoekers te brengen.
Spotlight is een nieuwsbericht prominent op de homepage
waarin u beeld, tekst en links kunt plaatsen.

Banner carrousel:
De advertenties in de carrousel worden niet alleen op de
homepage getoond, ook op iedere volgpagina. De advertentie
of het logo wordt doorgelinkt naar uw website.
Formaat BxH: 600 x 400 pixels, jpg bestand

Tarieven
1 taal

2 talen

3 talen

4 talen

Slide banner homepage 1 week

€

175,00

€

220,00

€

245,00

€

270,00

Spotlight per dag

€

35,00

€

35,00

€

35,00

€

35,00

Banner carrousel 1 week

€

50,00

€

87,50

€

110,00

€

132,50

Banner carrousel 1 maand*

€

150,00

€

187,50

€

210,00

€

232,50

Banner carrousel 1 jaar **

€

1.650,00

€

2.065,00

€

2.275,00

€

2.485,00

* inclusief 1 x plaatsing nieuwsitem
** inclusief 6 x plaatsing nieuwsitem

Wij kunnen tegen een geringe vergoeding de banners voor u ontwerpen. Alle genoemde tarieven zijn exclusief BTW.

