
Optie A: 

Advertorial direct onder uw bedrijfsprofiel per jaar: 

Bekijk hier een voorbeeld. 
€ 490 

Circa 500 woorden met foto’s (van uw bedrijf en contactpersonen, logo, doorlinks etc.) Aanleveren 

in één, twee of drie talen of Uitgeverij Logistiek kopieert in overleg met u de teksten van uw 

website. Een bedrijf met een advertorial heeft achter iedere vermelding een gele extra info link 

naar de advertorial. 

 

 

 

Optie B : 

Logo bij bedrijfsprofiel en met bedrijfsnaam en logo boven vier branches (google ranking). 

Zie voorbeeld hieronder, per jaar: 
€ 175 

 

 

 

Optie C: 

Met logo en bedrijfsnaam bovenaan bij bestemmingen, havens  of landen (google ranking), per 

jaar: Zie voorbeeld hieronder. 

(Alleen mogelijk in combinatie met een betaalde redactionele vermelding bij Scheepvaart, 

Zeegroupage, Autogroupage, Spoor of Rijn-Binnenvaart.) 

Aantal prijs 365 dagen 

bij 10 bestemmingen € 150 

bij 20 bestemmingen € 250 

bij 30 bestemmingen € 450 

bij 40 bestemmingen € 500 

https://rotterdamtransport.com/company/xpo-global-forwarding-netherlands-ridderkerk/#extra-info
https://rotterdamtransport.com/nl/chapter/3-groupage_by_road/


 

 

Optie D: 

Half-size banner boven branche, bestemming, haven of land met doorlink naar eigen website, per 

jaar: 

Staffelprijzen: 

Staffelprijs/aantal banners prijs 365 dagen 

1 banner € 250 

3 banners € 500 

5 banners € 795 

10 banners € 1.325 

 

 

Optie E: 

Full-size banner boven branche, bestemming, haven of land met doorlink naar eigen website of e-

mailadres, per jaar: 

Staffelprijzen: 

Staffelprijs/aantal banners prijs 365 dagen 

1 banner € 500 

3 banners € 1.000 

5 banners € 1.500 

10 banners € 2.750 

 

 

 

 

 



ADVERTEREN OP HOMEPAGE 

Optie F: 

Pictogram met logo op homepage met doorlink naar eigen website per jaar: € 995 

 

 

Optie G: 

Half-size banner op homepage met doorlink naar eigen website, per jaar: € 1200 

 

  

 

Optie H: 

Full-size banner op homepage, per jaar: € 1500 

 

 

Optie I: 

Speciale aanbieding met GRATIS advertorial 

Als u voor € 1250,-- aan advertenties boekt (exclusief advertorial) dan ontvangt u de advertorial 

(500 woorden, foto's van uw bedrijf en contactpersonen, doorlinks etc.) ter waarde van € 490 er 

GRATIS bij. Stel zelf uw pakket samen of laat ons een offerte op maat voor u maken. 

 

Optie J: 

Full-size banner over de volle breedte op alle 10.000 pagina’s . 

Al mogelijk voor een looptijd van één maand. 
  

op 

aanvraag 

 

 

 

https://rotterdamtransport.com/nl


Interesse? 

Vul dan onderstaand formulier zo volledig mogelijk in en wij nemen contact met u op. 

Ontvangt u liever een offerte op maat? Stuur dan even een mailtje en geef hierin aan waarin u 

geïnteresseerd bent en  eventueel het budget dat u wilt besteden. Alle advertenties worden gratis 

door ons opgemaakt. Geldigheidsduur offertes advertenties: 2 weken na dagtekening.  

 

Waarom adverteren werkt 

 

 

mailto:infor@rotterdamtransport.com

