
MEDIAKIT 2023

BRAND AWARENESS, LEAD GENERATIE EN SALES

Wil je graag meer zichtbaarheid in de aanloop richting Animal Event, maar ook tijdens het 
evenement? We denken graag mee om je producten en diensten op een passende wijze bij 
onze bezoekers en volgers extra onder de aandacht te brengen. In deze mediakit gaan we 
uitgebreid in op de diverse mogelijkheden en presenteren we enkele voorbeeldpakketten. 
Op basis van jouw wensen en doelstellingen stellen we graag een pakket op maat samen. 

Alle genoemde prijzen in deze mediakit zijn exclusief btw 



oNLINE KANALEN
Unieke websitebezoekers: 70.000 p.j.
Nieuwsbrief abonnees:   14.000
Social Media volgers:   22.200

SToRYTELLING     BEREIK 
CREATIEVE CoNTENT   FACEBooK    
WEBSITE    CoNTENTMARKETING 
ENGAGEMENT    INSTAGRAM 
SoCIAL SToRIES  NIEUWSBRIEF

WEBSITE
Via de website worden de bezoekers en volgers van Animal Event geïnformeerd over het reilen 
en zeilen van het evenement. Zo zijn er nieuwsberichten waarin bezoekers kennis maken 
met nieuwe en bestaande experts, worden praktische details over het evenement gedeeld 
en zijn er mogelijkheden tot het introduceren van een nieuwe product (zie branded content).  

Op de website zijn twee bannerposities beschikbaar op de homepage gedurende een 
specifieke periode. Per bannerpositie worden maximaal 5 banners geplaatst. Onderstaand 
de kosten per periode. Bij afname vanaf 3 periodes geldt een korting van 10%, bij afname 
vanaf 5 periodes geldt een korting van 20%. 

Jan            Feb      Maart          April           Mei           Juni/Juli        Aug/Sept/Okt     Nov/dec
 € 150,-    € 200,-   € 200,-       € 250,-      € 250,-    € 100,-         € 100,-                € 100,- 
 
Aanleverspecificaties banners:
- Banner: 336 x 280 en URL of 728 x 80 en URL

E-MAILMARKETING
In de aanloop richting Animal Event worden de nieuwsbriefabonnees meerdere keren 
geïnformeerd over noviteiten en praktische informatie rondom het evenement. De data van 
Animal Event wordt steeds verder verrijkt om vervolgens middels funnels de data zo optimaal 
mogelijk in te zetten. Zij maakt hiervoor gebruik van het e-mailmarketingsysteem Mailblue. 

Het plaatsen van een banner in de nieuwsbrief kost € 200,- per nieuwsbrief. Een nieuwsbrief 
bevat maximaal 2 bannerposities. 

Aanleverspecificaties banner: afbeelding 1200x400 px en URL

SoCIAL MEDIA 
Inmiddels volgen ruim 22.200 dierenliefhebbers Animal Event op Facebook en Instagram.
Het plaatsen van een advertorial is mogelijk middels branded content, meer daarover op de 
volgende pagina.mogelijk  v.a.€ 100,-



BRANDED CoNTENT
Focus op leadgeneratie en brand awareness 

SToRYTELLING     BEREIK 
CREATIEVE CoNTENT   FACEBooK    
WEBSITE    CoNTENTMARKETING 
ENGAGEMENT    INSTAGRAM 
SoCIAL SToRIES  NIEUWSBRIEF

Gedurende het jaar en in de aanloop richting Animal Event is het mogelijk om middels 
branded content succesvol bij de bezoekers en volgers onder de aandacht te komen.
De content die geplaatst wordt is herkenbaar bij de doelgroep, maar vooral ook nuttig. 
Samen met de herkenbaarheid en niet al te veel informatie zorgt dit ervoor dat het 
inspirerend is, onverwacht en dat volgers het leuk vinden. Bovendien kan dit eenvoudig 
aan beursdeelname gekoppeld worden, bijvoorbeeld bij lancering van een nieuw product. 
De teksten worden door onze redactie geschreven, in overleg met de standhouder of 
sponsor. De kosten bedragen € 500,- per item incl. doorplaatsing op de socials. 

STaPPeNPlaN

FacTS & FigureS

2k bereik artikel en samenvatting op website

20k bereik Facebook en Instagram

15k bereik nieuwsbrief (optioneel)

Herkenbare en inspirerende content in 300-500 woorden

koSTeN braNded coNTeNT:  € 500,-

Content creëren in over-
leg met de standhouder /
sponsor door de redactie

Plaatsing branded 
content op website met 
doorlink op Facebook en 

Instagram

Optioneel: kort item 
branded content in 

nieuwsbrief: € 200,-



ZICHTBAARHEID  
TIJDENS EVENT

mogelijk  v.a.€ 295,-

PRoGRAMMABoEK
De bezoekers van Animal Event ontvangen bij de entree een gratis programmaboek waarin 
o.a. het programma, de standhouderlijst en de plattegrond gepresenteerd wordt. Daarnaast 
is er ruimte voor adverteren in deze gratis uitgave:
• 1/1 full color advertentie: € 795,-
• 1/2 full color advertentie: € 495,-
• 1/4 full color advertentie: € 295,-

PISTEBoARDING
Om een merk extra onder de aandacht te brengen is het mogelijk om boarding in pistes 
te voorzien. Naast extra zichtbaarheid tijdens het evenement, is deze boarding ook vaak 
zichtbaar op foto-en videomateriaal waardoor branding jaarrond plaatsvindt. De kosten voor 
een pistebord (1800x750 mm) bedraagt € 400,- inclusief productie en plaatsing. Afname is 
mogelijk vanaf 2 stuks, bestellen is mogelijk tot 1 april 2023. 

BANIERVLAGGEN
In de event area waar de stand zich bevindt, of in een andere area, is het mogelijk om extra 
zichtbaarheid te creëren middels baniervlaggen (800x2250 mm). Bovendien is het mogelijk 
om baniervlaggen bij de stand te plaatsen voor extra attentiewaarde. De kosten voor een 
baniervlag bedragen € 250,- inclusief productie en plaatsing. Afname is mogelijk vanaf 2 
stuks, bestellen is mogelijk tot 1 april 2023. 

oVERIGE MoGELIJKHEDEN
Om extra op te vallen tijdens Animal Event is het mogelijk om de stand te voorzien van 
bijvoorbeeld een trussconstructie, afwijkende dakzeil in kleur of een andere standvorm. Wil 
je hier meer over weten? Neem dan vrijblijvend contact met ons op voor de mogelijkheden. 



VooRBEELD 
PAKKETTEN

Onderstaand presenteren we enkele voorbeeldpakketten voor extra zichtbaarheid. Het 
is ook mogelijk om de diverse mogelijkheden los af te nemen, met uitzondering van de  
pisteboarding en baniervlaggen. Afhankelijk van je wensen stellen we graag een pakket op 
maat voor je samen. 

BRoNS
• Banner homepagina in maart-mei met doorlink naar eigen website
• Plaatsing van banner in 2 nieuwsbrieven met doorlink naar eigen website
De kosten voor bovenstaand pakket bedragen € 1.120,-

ZILVER
• Banner homepagina in periode maart-mei met doorlink naar eigen website
• Plaatsing van banner in 3 nieuwsbrieven met doorlink naar eigen website
• 2 branded content artikelen (periode nader te bepalen)
De kosten voor bovenstaand pakket bedragen € 2.320,-

GoUD
• Banner homepagina in periode december-mei met doorlink naar eigen website
• Plaatsing van banner in 3 nieuwsbrieven met doorlink naar eigen website
• 2 branded content artikelen (periode nader te bepalen)
• 1/2 full color advertentie programmaboek
• 2 baniervlaggen bij de stand
De kosten voor bovenstaand pakket bedragen € 3.515,-

PLATINUM
• Banner homepagina in periode december-mei met doorlink naar eigen website
• Plaatsing van banner in 3 nieuwsbrieven met doorlink naar eigen website
• 2 branded content artikelen (periode nader te bepalen)
• 1/1 full color advertentie programmaboek
• 4 pisteboarding
• 4 baniervlaggen bij de stand
De kosten voor bovenstaand pakket bedragen € 5.915,-



koestraat 11b | 5095 bd Hooge mierde | +31 (0) 13-5091666 
info@animal-event.nl | www.animal-event.nl

gijs bartels
Directeur Academy Bartels

g.bartels@academybartels.com

anne knoops
Eventmanager

a.knoops@academybartels.com

mirella van leeuwen
Sales

m.van.leeuwen@ 
academybartels.com

WIJ STELLEN ONS ALVAST AAN JE VOOR. MOGEN WIJ BINNENKORT OOK MET JOU KENNISMAKEN?


