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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 Ne-
derlandse 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 onder-
strepen de relevantie van PRORUN onder de hardlopers.

2016 
2016 2017 Stijging %

Unieken bezoekers 675.040 973.920 46.78%
Sessies 1.165.219 2.234.658 38.13%
Pageviews 3.331.138 4.266.678 26.91%

   
Met deze cijfers is ProRun één van de grootste hardloopplatforms in Nederland en 
België.



BEZOEKERS PRORUN
Waar we in het verleden meer een site voor de hardcorelopers waren bereiken we 
de laatste twee jaar meer en meer de volle breedte van de hardloopgemeenschap 
waarbij de jongere lopers ProRun ook meer zijn gaan waarderen.  (blauw is 2017 en 
oranje 2016)

PRORUN IS MEER DAN EEN WEBSITE
Magazine
Naast de website publiceert ProRun vier keer per jaar een online magazine welke 
gratis onder haar 65.000 abonnees gratis wordt verspreid.  
(www.prorun.nl/magazine)

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 wordt verspreid. Dit blad 
focust zich per uitgave op één bepaald thema gericht op het 
aankomende loop- seizoen waarbij persoonlijke beleving, kle-
ding, schoeisel en nieuwe technologie aan de orde komt. Door 
de gegarandeerde hoge verspreiding en technologie biedt het 
magazine een hoge advertentiewaarde aan de adverteerders. 
Een van de voordelen van het online magazine is dat het ge-
hele jaar door beschikbaar is. De cijfers tonen aan dat lezers 
regelmatig de eerder gepubliceerde magazines lezen. Hier-
mee het online magazine en daarmee uw advertentie een 
beduidend hogere leefcyclus dan een geprint magazine. 

2016

2017



PRORUNWEBSHOP
De ProRunwebshop is in maart 2018 geopend en biedt aan de lopers de door ProRun 
geselecteerde producten aan. In combinatie met reviews en actie’s op ProRun en de 
sociale media kanalen biedt dat veel kansen voor de verkoop van uw producten en 
diensten. 

PRORUNACADEMY
Het gehele jaar door organiseert ProRun op diverse locaties in Nederland en België 
loopclinics en trainingsweekends. Ook wordt er in 2018 een speciale loopdag met 
diverse workshops georganiseerd.

ADVERTENTIE KAART
Met de website het magazine en de overige activiteiten biedt ProRun een brede 
waaier van mogelijkheden om als adverteerder contact te maken met de hardloper.

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

Uniek is dat we de mogelijk-
heid bieden om vanuit de 
advertentie een dieplink te 
plaatsen. Hiervoor betaalt 
u een toeslag van € 250 per 
advertentie. Met deze 
dieplink scoort u meteen 
bij de bezoeker.

CPM tarieven display ads: 
Leaderbord (728 x90) € 4.00
Half page ad (300 x 600) € 5.00
Medium rectangle (330 x 250) € 4.00
Video (in article) € 7.50

Non banner tarieven
Advertorial € 950
Native content € 950 

Advertentie tarieven digitaal magazine
¼ pagina € 300

½ pagina € 550

1/1 pagina € 950

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

Plaatsing advertorial € 750

Video advertentie
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.

Video ¼ pagina € 750
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