
WANDELENINEDE.NL - NATIVE ADVERTISING TARIEVEN  
 
Nederland heeft 10 miljoen wandelaars en veel van deze wandelaars bezoeken de Veluwe, 
waaronder Ede en de toeristische dorpen Lunteren en Otterlo met het Nationaal Park De Hoge 
Veluwe.  
 
Wandeleninede.nl biedt een inmiddels compleet overzicht van alle wandelroutes rond Ede, het 
wandelmiddelpunt van Nederland. De website heeft in de zoekresultaten van Google een solide 
nummer 1 positie verworven op de termen 'wandelen', 'wandelingen', 'wandelroutes' en ‘ede’, wat 
42% van alle vraaggestuurde traffic oplevert.
 
Ondernemers in de toeristische sector en andere aanbieders van wandel-gerelateeerde 
activiteiten, diensten en producten kunnen zich op Wandeleninede.nl goed profileren voor de 
doelgroep van wandelaars en hun voordeel doen met de sterke ranking van de website.

De website is visueel van opzet. Beeld (foto en video) is leidend in de beleving. Teksten zijn kort en 
kernachtig en gericht op inspireren en verleiden. Wie de website bezoekt krijgt meteen zin in 
wandelen en in de activiteiten, producten en diensten die worden aangeboden. 

Aanbieders krijgen ‘native’ ruimte op de site. Dit betekent dat ze niet als adverteerder of sponsor 
worden aangeduid, maar op een natuurlijke manier in het site-concept worden ingepast, met een 
directe link naar de eigen website of landingspagina. Voor de bezoeker voelt uw aanbieding 
daardoor heel authentiek aan. 
 

TARIEVEN  
 

Een pagina in slider betekent dat u de ruimte deelt met andere adverteerders, zoals op https://
www.wandeleninede.nl/#wandelsponsors. De pagina’s wisselen voor het oog van de bezoeker. 
Een exclusieve pagina betekent dat u een gehele pagina voor uw onderneming krijgt die niet 
schuift en dus alle aandacht vangt. 
 
De prijzen zijn in Euro per maand en exclusief 21% btw. Plaatsing kan op elk gewenst moment 
voor een periode van minimaal 6 of 12 maanden, welke bij aanvang wordt gefactureerd. 
 
We gebruiken één foto in hoge resolutie van uw onderneming of een embedded video, met een 
korte uitnodigende tekst. Wij verzorgen dit voor u binnen het website-concept, zodat het u geen tijd 
kost. Uiteraard kunt u uw specifieke wensen aangeven. 
 
 
CONTACT 
 
Emerge Media, info@emergemedia.nl, 06 4425 0470
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