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U kunt met uw bedrijf op vele manieren 
adverteren op vindindex.nl. Om uw bedrijf 
onder de aandacht te brengen kunt u 
zowel kiezen voor verschillende betaalde 
advertentiemogelijkheden.

Bezoek adres:
Venkelbaan 24
2908 KE Capelle a/d IJssel
Nederland
Tel: +31(0)10-2207390
E-mail: info@jmimedia.nl
Internet: www.jmimedia.nl

JMI.MEDIA
Correspondentie adres:
Postbus 8000
3009 AA Rotterdam
Nederland
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VIND

Advertentiepositie 3
Naast de opties die u ontvangt in 
advertentiepositie 1, wordt er in de 
rechter zijbalk een klikbare banner 
naar uw website geplaatst.

Advertentiepositie 2
Naast de opties van advertentie 
positie 1 heeft u daarnaast een 
banner onder het overzicht van 
de bedrijven. Deze banner is op alle 
overzichtspagina’s zichtbaar.

Advertentiepositie 4
Naast de opties die u ontvangt 
in advertentiepositie 1, heeft u met 
deze advertentiepositie een banner 
in de header of boven het bedrijfsoverzicht 
van de website. Hiermee bent u dus op de 
gehele website optimaal in beeld.

Advertentiepositie 5
U verschijnt met uw bedrijfsnaam, 
adres, emailadres, telefoonnum-
mer en klikbare website URL in het 
overzicht. Daarnaast komen wij 
met een fi lmcrew bij u langs en fi lmen wij een per-
soonlijke en professionele bedrijfsvideo, die u op 
zowel VindIndex als uw eigen media kan gebrui-
ken. Kortom: de beste manier om in de spotlights 
gezet te worden!

Advertentiepositie 1
U verschijnt met uw bedrijfsnaam, 
adres, emailadres, telefoon-
nummer en klikbare website URL 
in het overzicht.

€50,- 
p/m*

€75,- 
p/m*

€100,- 
p/m*

€200,- 
p/m*

€12,50
p/m*

Vanaf pakket 2 bent u uitgebreid zichtbaar op de 
website

Vanaf pakket 1 bent u uitgebreid zichtbaar op de 
website
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* Alle advertentiemogelijkheden dienen per jaar 
  betaald te worden. 
* Alle prijzen zijn exclusief BTW.

* Alle advertentiemogelijkheden dienen per jaar 
  betaald te worden. 
* Alle prijzen zijn exclusief BTW.

Daarnaast plaatsen wij uw logo, 
social media links, 
bedrijfsomschrijving en foto’s in 
uw eigen, uitgebreide profi el.


