Adverteren
met Klasse
Klasse is een multimediaal communicatieplatform
dat onderwijsprofessionals waardeert, versterkt
en verbindt door onafhankelijke, opbouwende
journalistiek en herkenbare inspiratie.
Wat krijg jij bij Klasse als je adverteert:
Gegarandeerde zichtbaarheid door gezond evenwicht tussen
eigen content en publiciteit
Keuze tussen verschillende kanalen online en offline
85% van de leraren evalueert Klasse als uitstekende
informatiebron, je lift mee op dit imago
Hoge click through rates, open rates en bezoekerscijfers
via de online kanalen
Aanwezigheid van het magazine tot in de lerarenkamer en
het klaslokaal
Grote en specifieke doelgroep
Heldere rapportage na publicatie

Publiciteitsregie
Heleen De Clercq,
Alexander Callewaert
publiciteit@klasse.be
Tel. 02/553 25 63
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Waarom adverteren op
Klasse.be?

Adverteer je met een banner op de website van Klasse? Dan zien elke
dag meer dan 7500 bezoekers jouw boodschap.
Klasse.be is:
Relevante en betrouwbare journalistieke content
Het portaal naar Lerarenkaart.be waarop leraren meer dan
1000 voordelen terugvinden
85.000 lezers beschikken over een persoonlijke login
Dagelijks nieuwe bezoekers via de nieuwsbrieven en door sterke
aanwezigheid van Klasse op sociale media en Google

Jij krijgt:
Een vrij in te vullen paginabrede advertentieruimte bovenaan
de website, op elke pagina
Een inlassing van 7 kalenderdagen
De mogelijkheid om een geanimeerde inlassing te publiceren*
Tips & good practices
Een gedegen rapportage achteraf
* In de vorm van een GIF

Technische specificaties banner
Afmetingen – desktop
995 px breed x 123 px hoog
Afmetingen – mobile
300 px breed x 75 px hoog
Resolutie – 75dpi / RGB
Extensies – jpg of gif
URL – naar landingspagina
Alt tekst – Tekst bij beeld
(verplicht te voorzien)
Maximale bestandsgrootte – 50k
Aanleveren 7 dagen voor
verschijningsdatum

Op elke pagina van Klasse.be en Lerarenkaart.be ziet de gebruiker
maar één advertentie.
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49.772 unieke
bezoekers per week
(7500 per dag)

Banner

Weekexclusiviteit

Halve
rotatie

7 dagen

€ 1144

€ 743,6

Geen BTW verschuldigd op voorgaande bedragen als gevolg van artikel 6 van het BTW-wetboek,
niet-belastingplichtige rechtspersoon
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