DIGITALE MEDIAKIT
2019/2020
OVER SCHAATSEN.NL
Schaatsen.nl is een initiatief van de Koninklijke
Nederlandsche Schaatsenrijders Bond (KNSB).
Schaatsen.nl is hét platform voor alle
schaatsliefhebbers. Van actieve schaatsers tot
recreatieve schaatsers en fans. Met de juiste tools
zoals ‘Waar kan ik schaatsen’, Kalender, Ranglijsten
en Uitslagen wordt de schaatsliefhebber bediend.
Naast het bereiken van een actieve
schaatsdoelgroep is er de mogelijk tot gerichte
targeting campagnes.

De centrale datahub van Schaatsen.nl staat centraal
in het campagne voeren. Data zijn onmisbaar om de
schaatsliefhebber op een perfecte manier te
bereiken. Daarom werven we met Schaatsen.nl data,
verrijken deze en zetten we deze om in op maat
gemaakte profielen. Elke bron die we hebben sluiten
we aan op een centrale datahub die in staat is om
tot een profiel te komen waar wij campagne op
willen voeren. Daardoor kunnen we op maat
gemaakte e-mailcampagnes en content aanbieden.

ALGEMENE CIJFERS
Jaarlijks bezoeken meer dan 2.100.000 schaatsfans
ons platform Schaatsen.nl. Via onze website en
marketingkanalen binden wij de schaatsliefhebber
door belevingsvolle content, de juiste tools om te
schaatsen en het laatste nieuws. Door diverse
segmentatiemogelijkheden en dit gigantische bereik
ontstaan advertentiemogelijkheden voor partners.

WEBSITE SCHAATSEN.NL
(juli 2018/ juni 2019)

•
•
•
•

Uniek bereik: 2.111.396
Totaal bereik: 4.637.614
Paginaweergaven: 10.354.600
Gemiddelde sessieduur: 02m:23s

SOCIAL MEDIA (november 2019)
•
•
•
•

Facebook: 25.079 vind-ik-leuks
Twitter: 17.022 volgers
Instagram: 10.501 volgers
Youtube: 4.749 abonnees

NIEUWSBRIEF (november 2019)
•
•

Abonnees: 80.284
39% gemiddeld open ratio

SPRINT APP (november 2019)
App gebruikers: 8.094
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WEBSITE SCHAATSEN.NL

Ieder seizoen opnieuw bezoeken ruim 2 miljoen unieke
gebruikers de website van Schaatsen.nl. Het platform verbindt
schaatsend Nederland door alle content en features aan te
bieden die een schaatsliefhebber nodig heeft.

Display advertising
Schaatsen.nl biedt zowel display mogelijkheden binnen specifieke pagina’s als website breed. Er is keuze
in 7 verschillende soorten display campagnes door inzet van video of bannering.
Positie

Formaat

Afmetingen

CPM Zomer

CPM Winter

(1 apr. t/m 31 aug.)

(1 sept. t/m 31 mrt.)

Homepage

Leaderbord

728x90 px

€ 23,00

€ 26,00

Nieuwspagina’s Billboard

970x250 px

€ 21,00

€ 24,00

Nieuwspagina’s Leaderbord

728x90 px

€ 18,00

€ 21,00

Nieuwspagina’s Rectangle

300x250 px

€ 14,00

€ 17,00

Nieuwspagina’s Half Page Ad

300x600 px

€ 18,00

€ 21,00

Pre-roll video

€ 30,00

€ 33,00

In article video

€ 25,00

€ 28,00

Branded content
Mogelijkheden

Kosten

Branded content artikel op nieuwspagina

€ 1.950

Branded content video*

€ 1.750

* In een branded content video wordt het logo + merknaam van uw organisatie getoond als onderdeel

van de video content.
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Actiepagina
Naast branded content wordt op Schaatsen.nl ook de mogelijkheid geboden om campagnes op te zetten,
promotie te bewerkstelligen, acties aan te jagen en leads te werven.
Mogelijkheden

Kosten

Custom made landingspagina

€ 1.500 per week

Lead generation box

€ 1.750 per week

Promotie van locatie/bestemming

€ 1.000

LIVESTREAMS
Tijdens de livestream uitzendingen op Schaatsen.nl van bijv. marathonwedstrijden zijn er diverse
mogelijkheden om een specifieke doelgroep van enthousiaste schaatsliefhebbers te bereiken.

Mogelijkheden

Kosten

Vooraankondiging uitzending met logo

€ 500

Logovermelding tijdens live uitzending

€ 1.500

Pre-roll video

€ 1.000

WAAR KAN IK SCHAATSEN?
Mogelijkheden

Kosten

Opname van affiliate links op lokaal
niveau

€ 500

Regionale branding door opname logo

€ 350
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NIEUWSBRIEF
Iedere twee weken verzendt Schaatsen.nl een nieuwsbrief
naar de database met ruim 78.000 schaatsfans. Binnen de
nieuwsbrief hebben we de mogelijkheid om verschillende
branded blokken op te nemen. Mits relevant voor onze
liefhebbers kunnen we een dedicated mailing verzenden.

Advertorial
Per nieuwsbrief is er ruimte voor maximaal 2
advertorials. Een advertorial bestaat uit een afbeelding
en 450 leestekens.
Mogelijkheden

Kosten

Advertorial nieuwsbrief

€ 25 CPM*

Banner over de breedte

€ 25 CPM*

* Afhankelijk van het aantal mailadressen die benaderd worden.

SOCIAL MEDIA

Via de social media kanalen van Schaatsen.nl bestaat de mogelijkheid om schaatsgerelateerde
campagnes en berichten te promoten. Via een bericht op Facebook (+- 23.600 volgers), Twitter (+- 17.000
volgers) en/of Instagram (+- 10.000) kunnen tienduizenden schaatsfans worden bereikt.

Mogelijkheden

Kosten

Social post Facebook

€ 600

Social post Twitter

€ 400

Social post Instagram

€ 400

SPRINT APP

Om de beleving op de schaatsbaan te vergroten voor recreatieve schaatsers is de Sprint app gecreëerd.
De Sprint app meten schaatsen zijn/haar rondetijden, afstanden, snelheden en resultaten. Deze
resultaten zijn te vergelijken met andere Sprint gebruikers in verschillende ranglijsten. Ook is het mogelijk
om in de app deel te nemen aan challenges en te schaatsen voor medailles. Er kan met unieke branded
medailles, specifieke ranglijsten of unieke activaties worden gewerkt in de Sprint app.
Voor de uitgebreide advertentiemogelijkheden van de Sprint app verwijzen we u graag naar het
bijgevoegde document “PartnermogelijkhedenSprint.pdf” of neem contact op via j.vellinga@knsb.nl.
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PAKKET OPTIES

Naast de afname van losse mogelijkheden is er ook een aantal standaardpakketten te kiezen om uw
organisatie onder de aandacht te brengen bij miljoenen schaatsfans. De pakketten zijn opgesteld in 4
verschillende vormen en daarnaast is het uiteraard ook mogelijk om een maatwerk pakket samen te stellen.

1 – STANDAARD PAKKET - € 5.000
Mogelijkheden

Verwacht bereik

Nieuwsbrief advertorial

35.000

Display bannerset op Schaatsen.nl

100.000

1 branded content artikel

2.000

Totaal

+- 132.000 schaatsfans

2 – MEDIUM PAKKET - € 10.000
Mogelijkheden

Verwacht bereik

Nieuwsbrief advertorial

35.000

Display bannerset op Schaatsen.nl

200.000

1 branded content artikel

2.000

1 Facebook post

5.000

1 Twitter post

3.500

Totaal

+- 240.000 schaatsfans

3 – GROOT PAKKET - € 20.000
Mogelijkheden

Verwacht bereik

3 Nieuwsbrief advertorials

105.000

Display bannerset op Schaatsen.nl

300.000

3 branded content artikelen

6.000

1 branded content video

1.500

3 Facebook post

15.000

3 Twitter post

13.500

Totaal

+- 406.000 schaatsfans

MAATWERK OPTIES
Voor maatwerk pakketten kunt u contact opnemen met Jan Wicher Vellinga via j.vellinga@knsb.nl. Wij
zullen samen met u het gewenste pakket samenstellen.
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