Adverteren bij FMN
Leuk dat je interesse hebt in adverteren bij FMN! We informeren je graag over
onze advertentiemogelijkheden.
FMN is dé onafhankelijke beroepsvereniging voor iedereen die geïnteresseerd is in
het facilitaire domein. Op zowel de website van FMN (www.fmn.nl) als in de
driewekelijkse nieuwsbrief, de E-zine, kun je adverteren. Ook biedt FMN
mogelijkheden voor event- en projectsponsoring en reguliere partnerships.

Website
De website www.fmn.nl heeft circa 15.000 pageviews per maand en bestaat uit
een openbaar gedeelte en een ledennet. Het openbare gedeelte biedt onder
andere nieuws, columns, vacatures en een agenda. Het ledennet biedt
interessante artikelen, whitepapers en andere gerelateerde documenten.

E-zine
De E-zine wordt eens per drie weken op donderdag verstuurd naar leden, relaties
en geïnteresseerden, in totaal circa 1.800 personen. De E-zine bestaat uit een
agenda, vacatures en korte teksten die gekoppeld zijn aan berichten of pagina’s
op de website. De teksten kunnen ook naar externe bronnen linken.

Banners
Banners zijn advertenties die doorlinken naar een webpagina van de adverteerder of
een pagina op de website van FMN. Op de website en in de E-zine is een beperkt
aantal bannerplaatsen beschikbaar (plaatsing in overleg). De formaten zijn:
•

Banner in een blok

580 x 326 pixels

•

Banner in een strook

729 x 90 pixels

•

Banner in E-zine

580 x 326 pixels

Branded content
Branded content is een redactioneel, voornamelijk informerend artikel met een
subtiele merkuiting erin verweven. De commerciële boodschap staat niet centraal.
Voor branded content op de website zijn de volgende voorwaarden van toepassing:
•

Redactionele tekst en foto(’s).

•

Geen advertentie, dus ook geen logo.

•

Opmaak wordt door FMN verzorgd en is in de stijl van de website, maar laat
wel verschil zien ten opzichte van reguliere content.

•

Tekst in Word aanleveren (zonder opmaak).

•

Kopregel van circa 50 tekens.

•

Redactionele tekst van max. 750 woorden.

•

Eén à twee afbeeldingen die door FMN rechtenvrij geplaatst kunnen worden
ten behoeve van de branded content.

•

Type afbeelding(en): jpg, png of gif (bestandsgrootte max. 350 KB).

•

Eén correctieronde.

Je kunt je branded content laten doorplaatsen in de E-zine. Houd dan rekening met
het volgende:
•

Opmaak wordt door FMN verzorgd en is in de stijl van de E-zine, maar laat
wel verschil zien ten opzichte van reguliere content.

•

Kopregel van circa 50 tekens.

•

Redactionele tekst (intro) van max. 60 woorden.

•

Eén afbeelding die door FMN rechtenvrij geplaatst kan worden ten behoeve
van de branded content.

•

Link (naar artikel op website van max. 750 woorden).

Overige advertentiemogelijkheden
FMN biedt ook event- en projectsponsoring. Binnen deze vormen van sponsoring
zijn extra communicatie-uitingen vanuit jouw organisatie mogelijk.
Naast event- en projectsponsoring heeft FMN reguliere partnerships. Behalve
specifieke communicatie-uitingen, zoals een partnerprofiel op de website en jouw
logo onderaan de homepage en E-zine, kunnen mediapakketten met banners en
branded content tot een partnership behoren.
Voor zowel event- en projectsponsoring als reguliere partnerships geldt maatwerk.

Vragen of interesse?
Heb je vragen of wil je adverteren op de website en/of in de E-zine? Neem dan
contact op met:
Inge Bouterse & Joëlle van Baren
communicatie@fmn.nl
070 – 20 60 176
Ben je geïnteresseerd in event- of projectsponsoring of in andere vormen van
partnerships? Neem dan contact op met:
René de Vos
secretaris@fmn.nl
070 – 20 60 176

Tarieven 2020 (alle tarieven zijn excl. 21% btw)
Banner website

Tarief

1 week

€ 85,-

1 maand

€ 300,-

3 maanden

€ 800,-

6 maanden

€ 1.485,-

12 maanden

€ 2.640,-

Banner E-zine

Tarief (per plaatsing)

1 plaatsing

€ 275,-

4 plaatsingen

€ 250,-

8 plaatsingen

€ 240,-

10 plaatsingen

€ 235,-

14 plaatsingen

€ 220,-

Branded content website*

Tarief (per plaatsing)**

1 plaatsing

€ 430,-

4 plaatsingen

€ 395,-

8 plaatsingen

€ 375,-

10 plaatsingen

€ 370,-

14 plaatsingen

€ 350,-

Branded content website

Tarief (per plaatsing)**

incl. E-zine*
1 plaatsing

€ 480,-

4 plaatsingen

€ 440,-

8 plaatsingen

€ 420,-

10 plaatsingen

€ 410,-

14 plaatsingen

€ 390,-

* Branded content wordt automatisch één jaar na plaatsing van de website verwijderd en verdwijnt
daarmee uit de zoekresultaten op de website van FMN. Op verzoek van de adverteerder kan eerder
worden gearchiveerd.
** Dit tarief is inclusief plaatsing op de socialmediakanalen (Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram
en/of YouTube) van FMN.

