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Roularta Local Display Advertising - NL/FR
RUN OF NETWORK

Jouw advertenties worden weergegeven in het kwalitatieve netwerk van Roularta Media Group.

FACTS

Bereik Roularta sites
per maand
44%
van de Nederlandstaligen
28%
van de Franstaligen

66% van de surfers
op Roularta sites is
verantwoordelijk voor
de gezinsaankopen(2)

Een gemiddelde
bezoeker spendeert
12 minuten, 42 seconden 
per dag op een site
uit het Roularta netwerk(3)

33% van de Belgische
internetgebruikers
overweegt slechts 1 ‘top of 
mind’ lokale aanbieder(4)

Bronnen:
(1)  CIM - gemiddelde november 2020
t.e.m. januari 2021
(2) CIM - gemiddelde november 2020
t.e.m. januari 2021
(3) CIM - gemiddelde augustus 2020
t.e.m. januari 2021
(4) Google Consumer Barometer 2014/2015 
- cijfers voor België

Jouw advertenties verschijnen een week lang in jouw bedieningsgebied.
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Meiboomlaan 33
8800 Roeselare
T +32 51 26 61 61
info@roulartadigital.be

WAAROM NU KIEZEN VOOR HET ROULARTA DISPLAY NETWERK?

Pagina’s op nieuwssites worden
dubbel zo lang bekeken

dan pagina’s op niet-nieuwssites (1)

Display advertenties op nieuwssites blijven
60% langer in beeld 
dan advertenties op niet-nieuwssites (1)

Door de juiste context genereren uw advertenties op nieuwssites krachtige business effecten: (2)

+ 85% succeskans in werving nieuwe klanten
> halvering van de gevoeligheid voor lagere prijzen bij andere aanbieders
+ 43% succeskans om groei in marktaandeel te realiseren

Advertising op content sites is dus de juiste keuze!

Bronnen:  (1) Lumen Research - See Newsworks, Attention in a quality environment - 2017      (2) Peter Field - IPA Databank Case Studies - 2012-2016

PRAKTISCH

Bezorg ons minstens 5 werkdagen voor de start van uw campagne al uw info en materiaal 

• URL landingspagina (NL/FR)
• Start- en einddatum (een campagne loopt steeds van maandag t/m zondag)
• Geotargeting zone (NL/FR)

Maakt Roularta Digital uw advertentie op? 

• Afbeelding(en)
• Tekst (NL/FR)

Levert u afgewerkt materiaal (NL/FR)?

FORMAAT B X H BESTANDSGROOTTE

Large leaderboard 840 x 150px max. 100 kB

Mobile banner 320 x 100px max. 70 kB

Medium rectangle 300 x 250px max. 100 kB

• Bestandstype: jpeg, gif
• Resolutie: 72 dpi
• Animatie: max. 3 rotaties binnen max. 15 sec., daarna stop
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