
Nood aan hogere visibiliteit, snelle verkoop, 
extra traffic of kwalitatieve leads?
Meer dan 160.000 keer per dag wordt er door kandidaat-(ver)kopers/(ver)huurders
naar vastgoed gezocht op Immovlan.be.

e  
AANBOD/PANDEN

Zorg dat je gezien, gevonden en gekozen wordt: plaats je volledige portefeuille 24/24 
op Immovlan.be.

• Jouw panden in de kijker via foto’s (max. 32), video, een virtual tour, omschrijving van het 
pand zelf en buurtinfo. 

• Een duidelijke call-to-action met vermelding van mailadres en telefoon

• Jouw eigen kantoorinformatie online met doorklikmogelijkheid naar jouw eigen website

• 24/24 tracking, door jou raadpleegbaar in overzichtelijke statistische data.

• Zowel globaal als op pandniveau. 

• Automatisch opname van jouw aanbod in de Immovlan- én Belfius-app.

Onderscheid jezelf tussen het aanbod van meer dan 135.000 panden 
door in te tekenen op onze

• Toppers - formule

Een grotere visibiliteit op de resultatenpagina door bovenaan 
de zoekresultaten opgenomen te worden.

• Woningen in kleur - formule

Jouw aanbod opvallend in kleur in de resultatenlijst van Immovlan.be

IMMOVLAN
IN CIJFERS

60 miljoen
bezoeken per jaar

4 miljoen
conversies per jaar

135.000
panden online

3.000
trouwe partners

> 105.000
Facebookfans



r  
DISPLAY ADVERTISING

Zorg dat je gezien wordt wanneer surfers op zoek gaan naar vastgoed én versterk zo jouw top-of-mind positie in jouw regio. Maak 
hiermee de lancering van jouw project succesvol, de opening van jouw nieuwe kantoor bekend, verhoog het aantal ‘Gratis Schatting’-
aanvragen of zorg voor een maximum aan bezoekers op jouw openhuizendag/opendeurdag ...

• Take-Over resultatenpagina’s 

Domineer de resultatenpagina’s van Immovlan en inspireer potentiele klanten.

 
• Resultbanners resultatenpagina’s 

Jouw bedrijf opvallend in kleur in de resultatenlijst van Immovlan.be.
Je bepaalt zelf jouw regio op basis van postcode(s).

• Wall Paper Pro

Claim de volledige pagina met jouw bedrijf (imago/impact). Genereer kwalitatieve traffic naar je eigen website en retarget deze sterk 
geïnteresseerde doelgroep.



Meiboomlaan 33
8800 Roeselare
T +32 (0) 92 69 87 11
roularta.real.estate@roularta.be

Wij denken met je mee! 
Contacteer ons voor een offerte op maat en profiteer van het positieve effect van Immovlan.be op jouw business.

t  
DATA

Met meer dan 500.00 opt-ins beschikt Immovlan over een kwalitatieve database van woningzoekenden. 
Bovendien onderneemt Immovlan permanent acties om deze database aan te zuiveren met kwalitatieve adressen.

• Dedicated mailing 

Laat Immovlan.be jouw boodschap uitsturen en maak gebruik van het vakmanschap en de expertise van onze vastgoedportal. 
Duidelijke vermelding van een call-to-action verhoogt jouw return.
Kortom, een sterke aanvulling op je eigen nieuwsbrieven.

• CPL Campagnes

Maak gebruik van de power die Immovlan inzet over verschillende kanalen heen (mailings, displaycampagnes, social media 
campagnes, ...) om kwalitatieve leads te genereren.

• Pro First

Word 24/24 met jouw bedrijf in premiumpositie (top 3) getoond in de zoekbox ‘makelaars’ en genereer kwalitatieve leads 
van geïnteresseerde (ver)kopers.


