ADVERTEREN BIJ HET STRAND

WEBCAM

WEBCAM
In 2018 is er voor de eerste keer een webcam en weerstation geplaatst op het strand.
De kosten worden gedeeld door de Surfclub en Beachclub Bait.
Het blijkt dat de beelden die live vanaf het strand komen een publiekstrekker zijn. Via
de website wassenaarders.nl en de eigen sites van de club en beachclub zijn er zo’n
175.000 bezoekers in 2018 !
BEZOEKERS WEBCAM WASSENAAR (mei t/m okt)
Totaal
Gemiddeld per dag
Meeste kijkers per dag (19 aug)

175.256
952
5.217

PLAN VOOR 2019

PROMOTIE WATERSPORT EN WASSENAARSE SLAG VIA MEERDERE WEBSITES
In 2019 willen we via meerdere websites het strand en de watersport beter promoten door live
beelden en het actuele weer te laten zien en natuurlijk het hele jaar door. Want het strand is in ieder
jaargetijde fraai !

Een bron van informatie voor watersporters in heel Nederland, een teaser voor mensen die
overwegen naar het strand te gaan. Websites als :

www.wassenaarseslag.info

www.webcamwassenaar.nl

www.watersportwassenaar.nl

VERWACHTING 2019

WIJ VERWACHTEN MEER DAN 600.000 BEZOEKERS VIA DEZE WEBSITES
Door de beelden het gehele jaar live te streamen, het
actuele weer en door gebruik te maken van
aantrekkelijke domeinnamen willen wij de watersport en
het Wassenaarse strand promoten.
Wilt u ons helpen dit mogelijk te maken ?

WAAROM MEEDOEN ?

WAT KRIJGT U ?
Uw logo en een banner op alle websites.
Maar belangrijker. Bij ongeveer 20% van de bezoekers staat uw bedrijf centraal en via een unieke
bewegende banner kunt u het verhaal vertellen van uw bedrijf.

VOORSTEL 2019

UW ZICHTBAARHEID ? MEER DAN 600.000 KEER
Een jaar lang een enorm bereik. Regionaal.
Verbinding maken met begrippen als natuur, wind,
strand, hip en sportief.
Een maatschappelijk relevante touch door het
Wassenaarse strand naar de mensen te brengen.
Een advertentie met impact ! Niet 1x, maar 600.000 x

Kosten plaatsing banner 2019

€ 450,-

DE KLEINE LETTERTJES
•De banners worden door u aangeleverd op 4 verschillende maten. Zodat op iedere responsive website het er goed uitziet.
•Banners mogen in z.g. GIF formaat zijn, de bewegende banners vallen dan nog beter op.
•U ontvangt een factuur zonder BTW van de surfclub voor de reclame die wij voor u maken.
•Wij kunnen de banners voor uw maken, er geldt een meerprijs van € 40,•De looptijd van uw reclame is van 15 maart tot 1 maart 2020.
•De te verwachten aantallen bezoekers zijn een schatting op basis van het gemiddelde wat in 2018 behaald is. U kunt hier geen
rechten aan ontlenen. Echter in 2018 is bewezen dat deze bezoekersaantal haalbaar zijn.
•U ontvangt 3 maanden voor het aflopen van deze overeenkomst een nieuw voorstel en de bezoekersaantallen over de eerste 9
maanden.
•Er zijn zaken zoals: oa. de internetverbinding met de camera, weersomstandigheden, vandalisme etc etc die buiten onze macht vallen.
Wel spannen we ons maximaal in om alles te laten werken zoals u mag verwachten binnen redelijke grenzen.

INTRO SURFCLUB

SURFCLUB WASSENAAR
De surfclub is opgericht in 1979. Met ruim 100 actieve leden
wordt er gesurfd en gekited op de Wassenaarse Slag zodra het
maar waait.
Het clubhuis is de plek waar de leden en de familie ontspannen
met een BBQ, golfsurfen etc op mooie zomerdagen.
Het ledental blijft groeien de laatste jaren. Dit komt met name
door de populariteit van de kite sport.
In 2019 is er ook een Kiteschool, zo kunnen beginners op een
verantwoorde wijze starten met deze sport.
Een sportieve club die al bijna 40 jaar (!) aanwezig is op het
Wassenaarse Strand.

