
Blackfridaysale.nl is hét snelst groeiende
koopjes platform van Nederland. Met meer
dan 150 winkels en duizenden deals is dit
de plek voor consumenten om in te slaan
tijdens Black Friday.

Als ondernemer is dit hét moment om van
2020 een succesvol jaar te maken.
Presenteer je beste deals en genereer
duizenden extra bezoekers naar je
webshop!

Unieke bezoekers
Nieuwsbrief aanmeldingen

800.000
10.000

Doorverwijzingen naar adverteerders 750.000

Verwachting 2020



Het logo wordt direct zichtbaar op de meest
bezochte pagina binnen ons platform. Incl.
(Affiliate) homepage link direct naar de
webshop.

De winkel komt tussen merken als Coolblue
en MediaMarkt! Lezers kunnen vanuit de
knop direct shoppen op je website. 

Daarnaast schrijven we een SEO
geoptimaliseerde pagina, inclusief link naar
de website.

// ADVERTEREN.

Positie 1: Onze favorieten
€799

Positie 2: Populaire winkels
€499

Genoemde prijzen zijn excl. BTW



Wij schrijven een uitgelichte pagina over het
merk of de deal, inclusief link naar je
website. Deze is terug te vinden onder
"Deals" of "Winkels".

Voorbeeld: bekijk hier

Een winkel + productvermelding op de
homepagina. Inclusief een SEO
geoptimaliseerde winkelpagina en
productpagina.

*Elke extra deal pagina kost €99

Tijdelijke Combideal (Positie
2 + 3)
€748 €599

// ADVERTEREN.

Positie 3: Losse winkel of deal
€249

Genoemde prijzen zijn excl. BTW

https://www.blackfridaysale.nl/deals/
https://www.blackfridaysale.nl/deelnemende-winkels-2020/
https://www.blackfridaysale.nl/deals/televisie-black-friday/


EXTRA 1: Nieuwsbrief
vermelding 
€199
Wij vermelden de winkel/deal in een van
onze 14 nieuwsbrieven rondom Black Friday
2020.

*Nieuwsbrief altijd alleen in combinatie met
een winkel of productvermelding

// EXTRA OPTIES.

Foto en link naar website op een van onze
pagina's.

EXTRA 2: Bannerblok
onderaan homepage 
€249

Genoemde prijzen zijn excl. BTW



EXTRA 3: Bannerblok op
homepage 
€2.499
De website komt direct tussen onze
Populaire Winkels en Populaire Deals te
staan. Hierbij wordt het logo extra groot
weergegeven, zodat deze extra goed opvalt.
Daarnaast wordt achter de afbeelding een
(affiliate) geplaatst. Deze homepage link
geeft je website een extra boost. Zowel op
onze eigen website als voor de vindbaarheid
van de eigen website.

// EXTRA OPTIES.

Genoemde prijzen zijn excl. BTW



// VOORWAARDEN.

Promoties lopen van 1 november 2020 tot en met 31 dec 2020.
Genoemde tarieven zijn excl. 21% btw en geldig tot 1-1-2021.
Bedrijven zonder affiliate programma betalen naast de advertentie kosten € 0,15 CPC in de
periode van 1 november 2020 tot en met 31 december 2020. De CPC wordt in januari 2021
gefactureerd.
Materiaal voor 23 november aanleveren via info@blackfridaysale.nl.
BlackFridaySale.nl behoudt het recht om een aanvraag te weigeren of te heroverwegen.
BlackFridaySale.nl behoudt het recht om aanpassingen te maken aan de website en
presentatie van alle getoonde content op de website.
Vertoningen zijn indicatief en niet gegarandeerd. Wij doen er alles aan om meer dan de
indicatie te behalen en te overstijgen.
Betaling van de overeengekomen positie dient voor 27 november 2020 te zijn voldaan, of
ingeschoten te zijn bij het affiliate netwerk. Bij nalatenschap van de betaling wordt uw
advertentie verwijderd.

Voor vragen of het bespreken van mogelijkheden, graag mailen naar info@blackfridaysale.nl


