
Voor vakgenoten
Het BulkNetwerk is hét medium voor de bulkindustrie in België en Nederland. Alles over de handling 
van droge stoffen, vloeistoffen en gassen leest u hier. Vraag en aanbod vinden elkaar feilloos op de 
website. Maar het is ook een onafhankelijk platform om ervaringen uit wisselen. Met nieuws en redac-
tionele items, verzorgd door specialisten uit de branche. 

Wat is het?
Het BulkNetwerk bestaat uit drie websites namelijk; bulkonline.nl, bulkforum.nl, bulkwiki.nl. Deze web-
sites vervullen ieder een aantal unieke functies. Ze zijn onderdeel van een drie-eenheid doordat ze 
diepgaand met elkaar verbonden zijn. Indien u bijvoorbeeld uw productnieuws aanmeldt bij ons, zal 
het als een olievlek zich verspreiden door het BulkNetwerk en alle onderliggende kanalen. 

Uw doelgroep vinden 
Ontdek de voordelen van een goed gemikte boodschap. Met BulkOnline bereikt u de juiste mensen. 
Internet kan partijen bij elkaar brengen op een effectieve manier. Alles staat of valt met de inzet van 
beproefde middelen. Onze omgeving is overzichtelijk en actueel, zodat uw advertentie er altijd uit-
springt. 
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Vier goede redenen om te adverteren bij het BulkNetwerk

1. Dynamische advertenties 
mogelijk dankzij Adobe® Flash.

2. Grootste advertenties in de 
bulkindustrie. Afmetingen tot 
wel 560x280 pixels.

3. Zeer hoge attentiewaarde 
dankzij prominente plaatsing 
op de website.

4. Beste verhouding kosten/
bereik. Minder dan €0,15 per 
unieke bezoeker.

Het BulkNetwerk heeft hoge bezoekersaantallen; duizenden professi-
onals blijven immers graag op de hoogte. Liefst zo snel en eenvou-
dig mogelijk. Wie zijn deze kenniswerkers? Met name hoogopgeleide 
mannen in de leeftijd van 20-55 jaar. Zij komen uit het midden -en top-
management of werken als vakspecialist. Sterker nog, zij beslissen over 

de aanschaf van een nieuw product. Inderdaad, uw doelgroep. 
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Evenementen
- Jpg of gif bestand van 280x70 pixels
- Hoge attentiewaarde
- Deeplink mogelijk

Advertentie horizontale positie
- Beste positie op BulkOnline
- Grootste advertentie van 560x280 pixels
- Dynamisch Flash mogelijk
- Alleen zichtbaar op de nieuwspagina’s

Advertentie verticale positie
- Grote advertentie van 200x600 pixels
- Dynamisch Flash mogelijk
- Zichtbaar op alle pagina’s

Partners
Koppel uw bedrijf of merk aan BulkOn-
line. Partners bieden wij:

- Uw logo op iedere pagina met doorlink 
naar uw bedrijfspagina
- Tot 20% korting op het advertenties
- Gegarandeerde plaatsing van artikelen 
op de website en ondersteuning
- Optimalisatie van uw bedrijfsprofiel 
door BulkOnline
- Aanbevolen leverancier

Website                                                                                                                            

Indien uw potentiële klanten 
op zoek zijn naar uw produc-
ten  komen ze in dit overzicht 
terecht. 

Aanbevolen leverancier(s)
- Hoge attentiewaarde
- Voor Partners, Pro en Premi-
um bedrijfsvermeldingen. 

BulkWiki
- Uitleg en informatie over 
een product kunnen op www.
bulkwiki.nl gelezen worden.

Aanvragen
- Het product kan hier worden 
aangevraagd. Deze aan-
vragen worden naar onze 
partners gestuurd en naar 
bedrijven met een Premium 
bedrijfsvermelding.

BulkForum
- Vragen over een product
kan op www.bulkforum.nl 
gesteld worden.

Nieuwsartikelen
- Opsomming van alle nieuws-
artikelen betreft het gezochte 
product.
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Nieuwsbrief

 

Nieuwsartikel
- Extra boost voor uw nieuws
- Hoge attentiewaarde
- Deeplink naar het artikel op BulkOnline

Advertentie 
- Geschikt voor evenementen, productlanceringen etc.
- Grootste advertentie van 720x200 pixels
- Statisch
- Hoge attentiewaarde
- Deeplink mogelijk

Bedrijfslogo
- Indien uw nieuws geplaatst is in de nieuwsbrief, wordt ook 
uw logo hier geplaatst. 
- Deeplink naar het bedrijfsprofiel op BulkOnline.
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Pakketten

Wat Waar Pro Premium Partner

BulkOnline

Advertentie Nieuwsbrief 1 keer 2 keer 2 keer
Nieuwsartikel + logo Nieuwsbrief 2 keer 4 keer 4 keer
Flash advertentie Website positie naar keuze / 1 maand 1 maand
Partnerlogo Website / / 1 jaar

BulkForum

Logo Productniveau op website 5 forums 10 forums 30 forums
Flash advertentie Website 1 maand 1 maand 2 maanden

BulkWiki

Logo Productniveau op website 5 wikipagina’s 10 wikipagina’s 30 wikipagina’s
Flash advertentie Website 1 maand 1 maand 2 maanden

Leads /  Aanvragen
Aanbevolen leverancier

ja
nee

ja
nee

ja
ja

Waarde €3.600,- €6.600,- €14.700,-
Staffelkorting €50,- €600,- €960,-
Pakketkorting €1.100,- €1.550,- €4.350,-
Partnerkorting / / €2.440,-
Korting totaal €1.150,- €2.150,- €7.750,-

Pakketprijs* €2.450,- €4.450,- €6.950,-

* Prijzen zijn excl. btw en de pakketten duren een jaar
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ADVERTENTIES Prijs-1   Duur-2 Bereik-3

Horizontale positie €1.000,- 1 maand Zichtbaar op hoofdpagina en nieuwscategorieën
Verticale positie bovenste €1.000,- 1 maand Zichtbaar op alle pagina’s
Verticale positie onderste €800,- 1 maand Zichtbaar op alle pagina’s
Evenementen €250,- 2 weken Zichtbaar op alle pagina’s

PARTNERS
Logo alle pagina's €2.500,- 1 jaar Zichtbaar op alle pagina’s

BEDRIJFSVERMELDING
Pro vermelding €800,- 1 jaar Vermelding als aanbevolen leverancier voor alle producten gekoppeld aan het bedrijfsprofiel.

Premium vermelding €1.000,- 1 jaar Gelijk aan Pro vermelding, plus dat alle-4 aanvragen voor producten die gekoppeld zijn aan het 
bedrijfsprofiel naar uw bedrijf gestuurd worden.

NIEUWSBRIEF
Nieuws + logo €250,- eenmalig
Advertentie €500,- eenmalig

1a. Voor al onze prijzen gelden de onze algemene voorwaarden. Verder zijn alle prijzen exclusief b.t.w. en zijn prijswijzigingen voorbehouden.
1b. Indien meerdere maanden wordt geadverteerd is de staffelkorting 5% over het totaalbedrag per iedere extra maand. Oplopend tot een maximum van 15%. Dit is extra korting indien u reeds partner bent.
2.  De looptijd van de advertenties start vanaf de eerste dag van de maand t/m de laatste dag van de maand.  
3.  Ons bezoekersaantal varieert continue. Voor de laatste webstatistieken u op onze besbetreffende website te kijken onder de Adverteren pagina.
4. Wij kunnen geen hoeveelheden aanvragen garanderen. Dit is afhankelijk van de vraag. 

Tarieven BulkOnline
Tarieven BulkForum en BulkWiki staan online onder adverteren. 

Advertenties Swf bestand. Horizontale positie: 560px breed en 280px hoog. Verticale positie: 200px breed en 600px hoog
Evenementen Jpg of gif bestand, 280px breed en 70px hoog
Partners Jpg bestand, 137px breed en 60px hoog
Nieuwsbrief advertentie Jpg bestand, 720px breed en maximaal 200px hoog

E-mail info@hollandschdigitalmedia.nl
Telefoonnummer +31 (0)72 51 22 533
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