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 Autoschadeportaal

Advertentiemogelijkheden 
Leonore Wijsmuller 
leonore.wijsmuller@promedia.nl
06-51 26 74 27

Advertentiemateriaal 
Aanleveren via traffic:  
arwin.veldkamp@promedia.nl.
Specificaties zie verder in de brochure.

Autoschadeportaal is onderdeel van  
ProMedia Group. Samen met de  
zuster titels organiseert Autoschadeportaal 
ook diverse online en live evenementen.

Autoschadeportaal is de nieuws- en informatiesite voor de autoschade-
herstelbranche en aanverwante sectoren. De verzamelsite brengt dagelijks 
al het nieuws en productnieuws dat relevant is voor iedereen die werk-
zaam is in de schadeherstelbranche. Daarnaast omvat de site het grootste 
vacature-aanbod op gebied van schadeherstel en een overzicht van alle 
bedrijven die in de sector actief zijn, waaronder autoschadeherstel-
bedrijven, toeleveranciers en belangenorganisaties. 

De redactie van Autoschadeportaal is verantwoordelijk voor alle content op de website. 
Bedrijven, toeleveranciers en lezers kunnen hun productnieuws, persberichten en nieuws-
tips onbeperkt toezenden aan de redactie. De redactie publiceert de berichten na 
eindredactie op de website.* Om exploitatie van de website mogelijk te maken vragen wij 
bedrijven om als wederdienst een partnership af te sluiten. Behalve een podium voor 
relevante content ontvangen bedrijven hiervoor ook commerciële exposure, zoals 
bannering. Met een partnership verzekert u zich als bedrijf van optimale zichtbaarheid 
binnen uw doelgroep.
 
* Disclaimer: De redactie behoudt zich het recht voor om publicaties te weigeren, of passages 
te verwijderen als deze niet relevant zijn of in strijd met de redactionele richtlijnen. Hieronder 
vallen niet-verifieerbare statements, het in een negatief daglicht plaatsen van o.m. concurre-
rende bedrijven, plagiaat en passages die in strijd zijn met wet of fatsoen. In deze gevallen 
vindt geen compensatie dan wel restitutie plaats. U wordt hiervan vooraf op de hoogte gesteld. 
In twijfelgevallen neemt de redactie contact met u op.

ALGEMENE INFORMATIE REDACTIONELE FORMULE

thuis in de schadebranche

MEDIABROCHURE 2022

7.200 
unieke bezoekers per maand

61.000 
pageviews per maand

3.700 
nieuwsbriefabonnees



Autoschadeportaal is dé plek waar professionals 
in de schadebranche dagelijks komen voor 
nieuws in informatie. Met honderden vacatures 
per jaar is Autoschadeportaal dan ook dé 
banenbank voor professionals in de schade-

branche. Een basisvacature plaatst u zelf al voor 
€ 219,-. Daarnaast zijn er verschillende opties 
om uw vacature door te plaatsen naar onder 
andere Jobmotive.nl, dé banensite voor de 
autobranche. Ook kunt uw vacatures door ons 
laten plaatsen via de snelservice. 
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ONLINE

TARIEVEN 2022

VACATURES

*    Het is niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming vooraf een pixel, 

code of tag voor remarketingdoeleinden aan uw bannermateriaal toe te 

voegen. Indien wij een dergelijke code in het materiaal aantreffen, brengen 

wij hiervoor een extra tarief van €1.000 excl. btw per maand in rekening.

** Tarieven op basis van een jaarcontract. Na een jaar vindt automatische  

verlenging plaats.
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LEADERBOARD  
Afmeting:  728 x 90 pixels, Bestandsgrootte max. 120 Kb  
Type:  JPG, GIF, HTML5*

MEDIUM RECTANGLE  
Afmeting:  300 x 250 pixels, Bestandsgrootte max. 110 Kb  
Type:  JPG, GIF, HTML5*

FULL BANNER  
Afmeting:  468 x 60 pixels, Bestandsgrootte max. 90 Kb  
Type:  JPG, GIF, HTML5*

NIEUWSBRIEFBANNER 
Afmeting:  468 x 60 pixels, Bestandsgrootte max. 90 Kb  
Type:  JPG (statische banner)

€ 535,- per kwartaal**

€ 535,- per kwartaal**

€ 429,- per kwartaal**

€ 199,- per kwartaal**

Basisvacature € 219,-

VOOR MOBIEL BEREIK!

HOMEPAGE

ARTIKELPAGINA NIEUWSBRIEF
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Als marketeer of ondernemer bouwt u aan naamsbekendheid of aan de waarde van uw merk. U wilt niet één keer, 
maar het gehele jaar door zichtbaar zijn, via verschillende mediakanalen. Een goede mediapartner is daarbij van 
belangrijke toegevoegde waarde. Autoschadeportaal is hét nieuws- en informatieplatform voor professionals in de 
schadeherstelbranche. Door een mediapartnership op maat zet u uw bedrijf of merk op de kaart bij beslissers in de 
schadebranche.

	1 jaar lang vermelding van uw bedrijf als Partner van Autoschadeportaal (zie 1 ).
		Tekstlink, inclusief logo, in linkerkolom homepage en artikelpagina met doorlink naar uw bedrijfspagina op Autoschadeportaal (zie 1 ).  

Max. 5 bedrijven per paginaweergave. Specificaties: bedrijfslogo, bedrijfsnaam en pay-off van maximaal 100 tekens in de linkerkolom. 
  Bedrijfspagina: kop max. 45 tekens, introtekst max. 125 tekens, broodtekst max. 500 woorden, afbeelding minimaal 72 dpi,  

formaat 1.000 x 700px, uitsluitend jpg.
		1 jaar lang een Partnerbanner onderaan de homepage met bedrijfsnaam en met doorlink naar uw bedrijfspagina op Autoschadeportaal 

(zie 2 ). Max. 5 bedrijven per paginaweergave.
	1 jaar lang vertoning van uw banner (rectangle of leaderboard) op Autoschadeportaal (zie 4 ).
	Uw persberichten door ons op Autoschadeportaal geplaatst (max. 12 per jaar).
	Uw full banner 12x per jaar opgenomen in de Autoschadeportaal-nieuwsbrief.

		1 jaar jaar lang vermelding van uw bedrijfsnaam op de homepage van 
Autoschadeportaal in de lijst met uitgelichte bedrijven (zie 3 ). 

 Max. 10 bedrijven zichtbaar per paginaweergave. 
	Doorlink naar uw eigen bedrijfspagina op Autoschadeportaal.
		1 jaar lang vertoning van uw banner (rectangle of leaderboard) op  

Autoschadeportaal (zie 4 ).
		Uw persberichten door ons op Autoschadeportaal geplaatst  

(max. 6 per jaar).
		Uw full banner 8x per jaar opgenomen in de Autoschadeportaal- 

nieuwsbrief.

		1 jaar lang vertoning van uw full banner op Autoschadeportaal (zie 5 ).
		Uw persberichten door ons op Autoschadeportaal geplaatst  

(max. 4 per jaar).
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PARTNERSHIP
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Alle genoemde tarieven zijn exclusief btw. Facturatie vindt plaats voorafgaand aan de contractperiode. Op al onze leveringen en verrichtingen zijn de regelen voor het  
advertentiewezen 1990 van toepassing, aangevuld met de algemene voorwaarden van de uitgever ProMedia Publishers B.V., KvK-nummer: 24397131.

PARTNERSHIPPAKKET A

PARTNERSHIPPAKKET B

PARTNERSHIPPAKKET C

* Tarieven op basis van een jaarcontract. Na een jaar vindt automatische verlenging plaats.

€ 799,- per kwartaal*

€ 649,- per kwartaal*

€ 429,- per kwartaal*
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AANLEVERSPECIFICATIES

Banners kunnen in het juiste bestandsformaat worden aangeleverd via traffic: arwin.veldkamp@promedia.nl.
Indien gewenst kan Autoschadeportaal een banner voor u maken. Tarieven op aanvraag.

Autoschadeportaal is een uitgave van ProMedia Group
Weena 505, 3013 AL Rotterdam, +31 (0) 10 280 1000

CONTACT

PRINT: 
• Automotive Management 
• Fleet&Mobility
• Dealerholding Top 60
• Leasemaatschappijen Top 60

ONLINE: 
• Automotive-online.nl
• Fleet-Mobility.nl 
• Autobranchesignalen.nl
• Autoschadeportaal.nl
• Bandenportaal.nl
• Jobmotive.nl

EVENEMENTEN:
• Nationaal Automotive Congres
•  Fleet Expo
• Schadeseminar
• Leasing Event
• Dealerholding Seminar
• Remarketing Event

• Marketing Event 
• Golf Event
• Cycling Event
• Driving Business Awards

Arwin Veldkamp
+31 (0)10 2801 003
06-39 18 63 06
arwin.veldkamp@promedia.nl

Leonore Wijsmuller
+31 (0)10 2801 000
06-51 26 74 27
leonore.wijsmuller@promedia.nl

ADVERTENTIE-INFORMATIE SALES

www.autoschadeportaal.nl

Alle Automotive-titels van ProMedia:

mailto:arwin.veldkamp%40promedia.nl?subject=
mailto:leonore.wijsmuller%40promedia.nl?subject=
http://www.autoschadeportaal.nl

