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OV in Nederland.nl is in maart 2008 opgestart en heeft als doelstelling een kwaliteitssite over het Nederlandse
openbaar vervoer te zijn. Dit willen we bereiken door het bieden van ruimte voor een goede discussie en veel
actualiteit op het forum. Daarnaast beschikken wij over een portal-site die een ideaal startpunt is voor iedere
surftocht over het internet en een wiki met een aanzienlijke hoeveelheid achtergrondinformatie over het OV.
Bereik van uw advertentie
OV in Nederland wordt bezocht door ca. 108.000 bezoekers per maand verspreid over de verschillende
onderdelen (forum, portal en wiki).
Met uw advertentie op OV in Nederland bereikt u een breed publiek, van jong tot oud, dat voornamelijk bestaat
uit mensen die geïnteresseerd zijn in het openbaar vervoer, maar ook uit bezoekers die betrouwbare informatie
zoeken.
Besteding van de inkomsten
OV in Nederland is voor alle bezoekers volledig gratis. De inkomsten uit de advertenties, te zien op alle pagina’s
in het forum en op onze portal, dienen uitsluitend om de hosting en domeinnaam te bekostigen. Een eventueel
overtollig bedrag wordt volledig geïnvesteerd in de site.
Adverteren is niet duur
Voor advertenties op onze sites hanteren wij zeer eenvoudige tarieven: voor slechts € 0,50 per
advertentieruimte per dag wordt uw advertentie exclusief vertoond gedurende een door uzelf te bepalen
periode. U kunt uw advertentie laten vertonen op de portal, het forum of zowel de portal als het forum.
Voorwaarden
- De maximum afmeting die uw banner mag hebben is 728 x 90. Kleinere banners zijn altijd mogelijk,
grotere uitsluitend tegen bijbetaling
- OV in Nederland behoudt zich het recht voor om een advertentie te weigeren
- De vrije keuze van de periode is onder voorbehoud van beschikbaarheid van advertentieruimte
- Advertenties met onderwerpen als religie en politiek zijn niet toegestaan
Geinteresseerd?
Heeft u belangstelling voor adverteren op OV in Nederland? Stuur dan een mail naar
adverteren@ovinnederland.nl onder vermelding van “Adverteren”. In overleg met u zullen wij dan de meest
geschikte betalingswijze voor uw advertentie vaststellen.
Voor elke advertentie ontvangt u een bevestiging per mail. Facturatie vindt achteraf plaats.

