
MOBILE DISPLAY ADVERTISING
Relevante targeting gericht op uw doelgroep

A*

€ 9.250,-
Incl. gratis banner-

set twv €750,-

1.315.000

B*
€ 4.850,-

640.000

C*
€ 2.750,-

350.000

D*
€ 1.895,-

218.000

OP MAAT

Individuele
campagne 
behoeften

Locatietargeting mogelijk op straat, stad, regio of 
landelijk niveau - kosteloos 

Tijdstargeting op bijvoorbeeld uitsluitend openingstijden - +1,2%

Whitelisting: uw uiting wordt deels geserveerd in apps en mobiele 
sites uit uw branche - +15%

Behavioral Targeting (telefooneigenaar heeft in het verleden op       
een specifieke banner geklikt en is daarmee toe te wijzen aan een    
doelgroep) - +1,1%

Besturingssysteem (iOS – Android) Provider 
(Vodafone – KPN, etc.) - +0,8%

Retargeting bijvoorbeeld gedurende avonduren en 
weekenden - +4,5% 

Geïnstalleerde taal op toestel - +1,2%

TARGETING OPTIES

320x50 

300x250 

VOORBEELDEN BANNER FORMATEN
Bekijk pagina 2 voor meer voorbeelden

Lever uw banner zelf aan of laat uw banner door ons ontwikkelen 
in look-and-feel website/landingspagina

We hanteren de twee / drie meest gebruikelijke formaten:
 - 320x50 (zie voorbeeld)
 - 300x250 (zie voorbeeld)

.gif of png file

Maximaal 80kb

Indien u advies nodig heeft kunt u contact opnemen

Nuri Cetin    •    +31 (0)10 786 15 01    •    +31 (0)6 42 4842 34    •    www.c10media.nl    •    nuri@c10media.nl

Meerdere varianten van banners mogelijk

De looptijd van uw campagne; deze kan sterk fluctueren 
afhankelijk van verschillende vormen van targeting

Maatwerk is altijd mogelijk

Zichtbaarheid van banner kan vanwege technische tele-
foonaspecten afwijken

UW BANNER HOUD REKENING MET:

320x480 

* Geadviseerde looptijd, resp 8, 6, 4, 3 weken
A B C D OP MAAT



MEER INFORMATIE?
Heeft u vragen of wilt u meer 
informatie ontvangen over mobile 
display advertising? 

Neem dan telefonisch contact 
met Nuri Cetin +31 (0)10 786 15 01 / 
+31 (0)6 42 4842 34 of e-mail ons 
op nuri@c10media.nl

Grando 320x50
Store locator

Capabel 300x250
3D Cube

Disney Channel 300x250
Video

The Jungle Book 
Shake banner

VOORBEELDEN RICH MEDIA

Standaard IAB set 
320x50, 300x250 en 320x480 = € 375,-

Standaard IAB set RICH 
320x50, 300x250 en 320x480 
+ Rich Media formaat naar keuze = € 750,-
OPTIONEEL:
3D Cube               Store locator               Video               Shake banner

Scan QR-code om de creative te bekijken

KOSTEN CREATIE

HYPERLOKAAL ADVERTEREN

GEO FENCE


