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Autokopen.nl - snel gevonden!
Autokopen.nl is hét autoportaal van Nederland. Innovatief, snel én onderscheidend. Autokopen.nl richt zich op
consumenten die zich thuis voelen bij een BOVAG-autobedrijf. Wij bieden de bezoekers een betrouwbaar aanbod van 
nieuwe en gebruikte auto’s van officiële merkdealers en BOVAG onafhankelijke autobedrijven.

 

De redactie van Autokopen.nl
De bezoekers van Autokopen.nl zijn niet alleen op zoek naar een auto maar lezen ook dagelijks het laatste autonieuws en de 
uitgebreide autotests van onze redactie. Hiernaast verzamelt de redactie ook nog eens een schat aan informatie zoals alle 
actuele acties van de importeurs en auto-gerelateerde evenementen. De artikelen van onze redactie hebben niet alleen een 
informerende rol maar zorgen ook voor een goede aansluiting bij uw campagneboodschap.

 

Uitgebreide targeting-mogelijkheden
Door onze uitgebreide targeting-mogelijkheden vindt u altijd de doelgroep die u zoekt. Wilt u een campagne inzetten met 
regio-targeting of gericht op de concurrerende merken en modellen? Wij stellen u in staat om uw campagnes optimaal te 
laten presteren.

Daarom kiest u voor Autokopen.nl
•  Betrouwbaar aanbod van officiële merkdealers en BOVAG onafhankelijke autobedrijven
•  Relevante omgeving met autonieuws, acties en autotests van onze redactie
•  Uitgebreide targeting-mogelijkheden
•  Een hoge click-through rate voor uw campagnes

Voorbeeld Large rectangle op een
autonieuwspagina

Voorbeeld Leaderboard
bij modelinformatie nieuwe auto’s
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Tarieven

A. Bannering

Formaat Max. bestandsgrootte Tarief

Leaderboard 728 x 90 50 kB € 19,00 CPM

Large rectangle 336 x 280 50 kB € 24,00 CPM

Expandable - - Neem contact op

Site take-over - - Neem contact op

Floor ad - - € 35,00 CPM

Vraag uw accountmanager naar de exacte aanleverspecificaties voor de banner- en rich media-campagnes op Autokopen.nl.

B. Targetingmogelijkheden

Omschrijving Toeslag

Doelgroep Regiotargeting, frequency cap, etc. € 2,00 CPM

Product Voorraad nieuw of gebruikt, segment, merk, model, etc. € 2,00 CPM

Positie Homepage, zoekresultaten, redactioneel, above the fold, etc. € 2,00 CPM

C. Used Car campagne

Looptijd Uitingen Tarief

3, 6 of 12 maanden Large rectangle en Actiebanner zoekresultaten € 5.250 / € 9.750 / € 17.500

D.  Advertorials

Afbeelding Titel en subtitel Tekst Tarief

Contentchannel Verhouding 3:2 40 en 75 karakters 350 karakters € 1.000,00 per maand

Nieuwsbrief Verhouding 3:2 32 en 90 karakters 210 karakters € 250,00 per plaatsing

 Vraag uw accountmanager naar de exacte aanleverspecificaties voor de advertorials.

Voorbeeld Site take-over
zoekresultaten

Voorbeeld Floor ad
op de homepage



Contact
Alexanderstraat 10  T 023 - 553 01 50   E marketing@autokopen.nl
2011 VE  Haarlem  F 023 - 542 73 00   www.autokopen.nl
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Doelgroep Autokopen.nl
Autokopen.nl richt zich op serieuze autokopers en autoliefhebbers. Onze bezoekers bevinden zich grotendeels in de
sociale klasse A en B1 met een midden/hoog opleidingsniveau en in de belangrijke leeftijdscategorie 35 jaar en ouder.

Bereik Autokopen.nl

Gemiddeld per maand

Bezoeken 400.000

Pageviews 2.100.000

Bezoekersprofiel STIR/VINEX

Geslacht Verhouding

Man 62 %

Vrouw 38 %

 

Leeftijd Verhouding

13 t/m 34 27 %

35 t/m 49 40 %

50 jaar en ouder 33 %

 

Sociale klasse Verhouding

Sociale klasse AB1 54 %

Sociale klasse B2CD 46 %

 

Opleidingsniveau Verhouding

Laag 27 %

Midden 37 %

Hoog 36 %

Periode: eerste kwartaal 2013 

Voorbeeld Advertorial in de
lijstweergave autotests


