
Advertentiematrix Montessorinet

Adverteren op Montessorinet brengt u in contact met montessorileid(st)ers, 
vakleerkrachten, pabo-studenten, intern begeleiders, remedial teachers, 
schooldirecteuren en andere geïnteresseerden in montessori-onderwijs.

Montessorinet, wordt de (toekomstige) plek voor montessori-leid(st)ers, 
montessorileerkrachten en studenten binnen montessori basisonderwijs om 
samen te werken aan goed en plezierig montessori-onderwijs op 
montessorischolen in Nederland. Tevens is Montessorinet uitgever van 
diverse inhoudelijke themawebsite gericht op montessori-onderwijs. 

Advertentiemogelijkheden Montessorinet

• de startpagina van montessorinet: http://www.montessorinet
• de startpagina van www.montessori-nieuws.nl
• de startpagina van www.montessori-links.nl
• de startpagina van www.montessori-vacatures.nl
• de digitale e-mail nieuwsbrief van Montessorinet (4x per jaar)

In de toekomst zullen er nog diverse themawebsites worden gelanceerd.

Advertentieprijzen 2009

Plaatsing op 4 startpagina’s:

Positie 1 maand 3 maanden 6 maanden

Tekstlink in linkblok content € 20,00 € 48,00 € 60,00

Button (120x60) linkerbalk € 25,00 € 60,00 € 75,00

Square Button (125x125) linkerbalk € 25,00 € 60,00 € 75,00

Vertical Banner  (120x240) linkerbalk € 25,00 € 60,00 € 75,00

Half TopBanner  (234x240) top € 50,00 € 120,00 € 150,00

Full TopBanner  (468x60) top € 100,00 € 240,00 € 300,00

Rekenvoorbeeld adverteren op 4 startpagina’s:
U wilt een button (120x60) voor 1 maand op 4 startpagina’s plaatsen. Deze 4 
startpagina’s worden in een maand vertoond aan 750 unieke bezoekers. 

Periode Prijs

Aantal 
vertoningen 
per maand

Prijs per 
unieke 

bezoeker

Button (120x60) 1 maand € 25,00 750x € 0,03

U betaald dus tussen de 3 en 4 cent per vertoning aan een unieke bezoeker. 
Indien u de banner plaatst voor meerdere maanden, dan is de prijs per 
vertoning minder dan 2 cent. 
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Plaatsing in onze nieuwsbrief:

Positie Starttarief Tarief per 
abonnee

Korting bij 4 
plaatsingen

Tekstlink in nieuwsbrief content € 20,00 € 0,10 50%

Half Banner  (234x240) 3e positie € 25,00 € 0,10 50%

Advertorial nieuwsbrief 3e positie € 50,00 € 0,10 50%

Rekenvoorbeeld adverteren in Montessorinet nieuwbrief:
U wilt eenmalig een banner (Half Banner) plaatsen in onze nieuwsbrief. 
Wij versturen deze naar 200 nieuwsbriefabonnees. U betaald dan:

Prijs Aantal Totaal

Starttarief € 25,00 1x € 25,00

Tarief per abonnee € 0,10 200 € 20,00

€ 45,00

U betaald in dit rekenvoorbeeld per nieuwsbriefabonnee € 0,22

Onze prijzen staan beschreven in euro’s en zijn exclusief BTW. 

Kijk voor voorbeelden van bannerformaten op:  www.bannerformaten.nl

Neem contact op met ons als u een mogelijkheid wenst die er niet bij staat.

Bereik websites

In 2009 bezoeken in gemiddeld zo’n 25 unieke bezoeker onze verschillende 
websites. Door uw advertentie bij ons te plaatsen komt u maandelijks 
minimaal onder de aandacht van 750 unieke bezoekers. 

Montessorinet is nog maar net gestart en onze publiciteit is minimaal 
geweest. We gaan starten met een e-mailnieuwsbrief op woensdag 30 
september 2009 en versturen in november 2009 onze 2e nieuwsbrief. Zo 
verwachten wij meer dan het huidige aantal unieke bezoekers per dag te 
gaan behalen.

Nieuwsbriefabonnees

Momenteel staan er 200 relevante nieuwsbriefabonnees ingeschreven. Dit 
zijn overwegend montessorileid(st)ers en schooldirecteuren in het primair 
onderwjs.

De verdeling naar sekse is naar schatting 30% man en 70% vrouw.
De gemiddelde leeftijd ligt naar schatting boven de 35 jaar.
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Randvoorwaarden

De advertentie-uiting:

• moet een inhoudelijke relatie hebben met montessori-onderwijs
• moet respectvol, beschaafd, niet-discriminerend en professioneel zijn
• moet als afzender een herkenbare en transparante organisatie hebben.

De prijzen van 2009 zijn geldig tot 31 december 2009. 

Wij vragen nieuwsbriefabonnees expliciet om hun toestemming en maken 
geen gebruik van aangekochte e-mailbestanden. 

Wij verkopen geen persoonsgegevens van onze nieuwsbriefabonnees, omdat 
wij daar geen toestemming voor hebben.

U krijgt vooraf van ons een prijsopgave voor adverteren in onze nieuwsbrief 
i.v.m. het constant oplopend aantal nieuwsbriefabonnees. U weet dan 
precies wat de kosten zullen zijn. 

In het nieuwe jaar zullen we aangepaste (lees hogere) prijzen presenteren. 
Dit omdat ons bereik met de dag toeneemt. Dus pak uw kans!

Uitgeefinformatie

Montessorinet is een initiatief van Arne Keuning. Montessorinet wordt 
uitgegeven door arnekeuning.nl, online projectmanagement. 

Arnekeuning.nl, online projectmanagement is ingeschreven bij de Kamer van 
Koophandel onder nummer: 08138149

Contactgegevens Montessorinet

Arne Keuning
Molenweg 23
7431BG Diepenveen
info@montessorinet.nl
06-47782459
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