
Bereik
* 2 miljoen pageviews per maand
* 195.000 unieke bezoekers per maand
* 310.000 bezoekers
* 72.000 ontvangers nieuwsbrief

 @columbusmag
 /reismagazinecolumbus
 /columbusmag
 /columbustravel
 Columbus Reisreporter 

Community
Columbus Reisreporter maakt deel uit van Columbustravel.nl en is dé online-
community voor en door gepassioneerde reizigers. Reizigers kunnen gratis een 
persoonlijke reispagina aanmaken, waar ze hun mooiste reisfoto’s, reisverhalen en 
reistips kunnen uploaden. Op dit moment zijn er meer dan 35.000 Reisreporters, 
die ruim 500.000 foto’s, tips en reisverhalen delen.

Tarieven   
Overlay € 1.995,- per week 
Special Homepage € 500,- per week
Special run-of-site € 1.500,- per week 
met een directe externe link naar een special 
Reisaanbieding (1 regel) Homepage € 100,- per week
Reisaanbieding met foto Homepage € 500,- per week
Leaderboard € 25,- CPM*
Mpu (medium rectangle) € 25,- CPM*
*Kosten per 1.000 impressies, campagnes op basis van cpc (cost per click) zijn bespreekbaar

Landeninformatie
Landenomarming € 250,- per maand

Mogelijkheden voor creatieve manieren van adverteren op aanvraag. Voor specificaties en formaten kunt u  
contact opnemen met Columbus Travel. Het is mogelijk materiaal via ons te laten opmaken. Kosten op aanvraag. 

Internet en bannertarieven

Wekelijkse nieuwsbrief
Banner                  € 750,-
Advertorial € 750,-
Exclusieve nieuwsbrief € 4.950,-

columbustravel.nl



Voor de tarieven van Columbus Magazine, zie de te downloaden 
tariefkaart op columbustravel.nl/contact.html

Advertorial

1 NIeuWSBRIef

Advertentie-exploitatie
Uitgeverij Columbus
Zijlweg 61-1, 2013 DC  Haarlem
+ 31 (0)23 5 34 68 30
fax +31 (0)84 75 94 634
sales@columbusmagazine.nl

Materiaal sturen naar
Uitgeverij Columbus
t.a.v. advertentie-exploitatie
Zijlweg 61-1, 2013 DC  Haarlem

Gery Vink  
Commercieel Directeur
+31 (0)6 51 56 11 72
gvink@columbusmagazine.nl

Saskia Broersma  
Account manager
+31 (0)6 45 23 88 98
sbroersma@columbusmagazine.nl

Mariëlle Wiemer 
Traffic Manager
+31 (0)23 53 46 830
sales@columbusmagazine.nl

columbustravel.nl
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