
KOPEN 

ZET UW AANBOD 
IN DE KIJKER

CONCEPT ››› PUBLICATIE

Print & digitaal



▼ 145.000 bezoeken/dag

▼ 135.000 panden in aanbod

▼ 77.000 volgers op Facebook

CONCREET

▼ Tarief op maat van het aantal panden in je portefeuille, 
met een vast bedrag per maand

▼ Beheer zelf uw aanbod op Immovlan via uw software IPL

▼ Uitgebreide mogelijkheden: meer dan 300 criteria en  
tot 32 foto’s per pand, je eigen kantoorfiche en toegang tot je 
persoonlijke statistieken

›

›

Nog nooit wisselden er zoveel eigendommen van eigenaar als in de voorbije jaren. 
Als notaris speelt u dan een essentiële rol. Als raadgever maar ook als bemiddelaar. 

Flexibiliteit, de sleutel tot succes.
Want wie actief (of passief) op zoek is naar een nieuw pand haalt alles uit de kast 
om het idéale pand te vinden. In de buurt, in de krant, online of via email of 
speciale apps…elk kanaal wordt doorzocht. Het is dus cruciaal om alle mogelijke 
kanalen in te zetten om uw aanbod aan panden in de kijker te zetten.

Haal het maximum uit uw promotiebudget

• Combineer voor al uw panden steeds offline- en onlinemedia

• Ga uitsluitend voor de juiste match tussen de ligging van
het pand en de editie(s) van De Streekkrant en De Zondag

• Kies voor flexibiliteit en bepaal zelf week per week
met hoeveel panden u adverteert

• Betaal enkel voor de advertentieruimte die gereserveerd werd*

Zet daarom uw aanbod aan panden optimaal in de kijker. Als notaris neemt u zo een 
echte sleutelpositie in. Voor uw cliënt én in uw regio.

*Nota: elke reservatie van advertentieruimte 
geneert automatisch een bestelorder en 
een factuur conform onze algemene 
verkoopsvoorwaarden zoals vermeld op 
www.roularta.be/nl/adverteren



BESCHIKBARE FORMATEN I De Streekkrant en De Zondag

● Openbare en gerechtelijke verkoop: max. 175 mm H x 61 mm B (maximum 1300 karakters)*

● Verkopen uit de hand: 85 mm H x 61 mm B (gemiddeld tussen de 235 en 240 karakters)

● Biddit: 85 mm H x 61 mm B (gemiddeld 140 karakters)

*Het formaat van de module kan aangepast worden als er te weinig tekst wordt aangeleverd.
De forfaitprijs blijft steeds dezelfde, ongeacht het gepubliceerde formaat van maximum 175mm H.  



CONTACT
ROULARTA LOCAL MEDIA

Meiboomlaan 33 I 8800 Roeselare
 www.roulartalocalmedia.be

roulartalocalmedia@roularta.be

NIET ZEKER WAT  
VOOR U DE BESTE  

AANPAK IS?

We bekijken graag samen wat voor  
u de beste oplossing is. 

Contacteer ons voor persoonlijk advies  
of vraag uw offerte op maat.
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