VIA PRORUN
COMMUNICEREN MET
HET HART VAN DE
LOPER
PRORUN, opgericht in 2005, is de website voor lopers met hart voor hun sport. Vanaf
het begin heeft PRORUN zich weten te onderscheiden door kwalitatief inhoudelijke
artikelen aan te bieden. Hierdoor heeft PRORUN een hoge profilering onder de Nederlandse hardlopers.
PRORUN is een echte leessite en het redactieteam produceert dagelijks meerdere
artikelen van eigen hand. De ProRunlezer is gemiddeld bijna 5 minuten per dag op
de site. De bezoeker bekijkt gemiddeld 4.50 pagina per bezoek. Deze cijfers onderstrepen de relevantie van PRORUN onder de hardlopers.

Alexa.com per 11 oktober 2016 (gemiddelde cijfers in een periode van drie maanden)

Het onderscheid t.o.v. andere loopsite vertaalt zich ook in het engagement
van haar bezoekers. Maar liefst 85 % van de ProRunlezer komt uit direct
verkeer. Dit onderstreept de relevantie van PRORUN onder de hardlopers.

Alexa.com per 11 oktober 2016 (gemiddelde cijfers in een periode van drie maanden)

In de Globalranking is deze relavantie voor de hardloper goed zichtbaar maar nog
belangrijker, ook in de ranking van Nederlandse websites. Deze ranking gemaakt
door Alexa.com komt tot stand door de combinatie van de diverse bezoekcijfers van
o.a. Google Analytics en andere gegevens. PRORUN neemt daarin een absolute toppositie in.

Alexa.com per 11 oktober 2016 (gemiddelde cijfers in een periode van drie maanden) Deze cijfers tonen aan dat ProRun
een hoge waardering heeft onder de Nederlandse hardlopers en daarmee voor u als adverteerder een uitstekend
platform is.

PS: U kunt zelf via Alexa.com de actuele cijfers raadplegen en zo zien welk medium
kwalitatief het beste bereik heeft.
OVER BEREIK GESPROKEN:
PRORUN heeft een evenwichtige verdeling onder het hardlopende publiek. Met de
nieuwe website en de nieuwe redactieformule wil PRORUN in 2017 een nog groter
aandeel onder het jongere publiek veroveren.

PRORUN 2017
In 2017 zal PRORUN zich nog meer gaan inzetten in de ondersteuning van de
loopbeleving van de individuele hardloper. Naast de website met dagelijkse nieuwe
artikelen brengt PRORUN vier keer per jaar een interactief DIGITAAL MAGAZINE uit
wat gratis onder de 65.000 abonnees zal worden verspreid. Dit blad zal per uitgave
op één bepaald thema focussen en betrekking hebben op het aankomende loopseizoen waarbij persoonlijke beleving, kleding, schoeisel en nieuwe technologie aan
de orde komt. Door de gegarandeerde hoge verspreiding en technologie biedt het
magazine een hoge advertentiewaarde aan de adverteerders.
In 2017 zullen we ons ook nog op andere fronten aan de lopers presenteren en daarmee nieuwe kansen aan de adverteerders bieden.
ADVERTENTIE KAART
Advertentie tarieven digitaal magazine

CPM tarieven display ads:
Leaderbord

(728 x90)

€ 15.00

¼ pagina

€ 1000

Billboard

(970 x 250

€ 30.00

½ pagina

€ 1500

Half page ad

1/1 pagina

€ 2500

(300 x 600)

€ 25.00

Medium rectangle (330 x 250)

€ 15.00

Video

€ 40.00

(in article)

Non banner tarieven
Advertorial

€ 1500

Native content

€ 1500

Video advertentie

www.prorun.nl

Uniek is dat we de mogelijkheid bieden om vanuit de
advertentie een dieplink te
plaatsen. Hiervoor betaalt
u een toeslag van € 950 per
advertentie. Met deze
dieplink scoort u meteen
bij de bezoeker.

Nieuwsbrief:

Uniek is dat u in het digitale magazine
ook een video advertentie kunt plaatsen.
Hiermee heeft u de mogelijkheid om
directer uw boodschap over te brengen.

ProRun brengt twee keer per week in een oplage van
65.000 abonnees haar nieuwsbrief uit.
Native content wordt automatisch en zonder meerkosten doorgeplaatst in de nieuwsbrief.

Video ¼ pagina

Plaatsing advertorial

€ 3000

Voor meer informatie over diverse mogelijkheden kunt u contact opnemen
met Rob Pauel via telefoonnummer 0642726889 of per mail rpauel@prorun.nl

€ 1500

