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We bereiken 70% van de Nederlandstaligen in
Frankrijk of die zich op een leven in Frankrijk
oriënteren

WORDT GEZIEN

© 2020 - 2021 Communities Abroad [C]
Sinds 2001 zijn onze media bekend bij de meeste Nederlandstaligen in Frankrijk

Bijlage 1, mediakaart 2021

pagina 3

ACHTERGROND | DOEL

ACHTERGROND
Infofrankrijk.com sinds 2001 en Nederlanders.fr sinds 2002 op het internet. Voor
Nederlandstaligen in Frankrijk en degenen die overwegen om dat te worden zijn we bekende
namen. Via onze media; Nederlanders.fr, Infofrankrijk.com, Nedergids.nl de dagelijkse
nieuwsbrief en onze pagina’s op sociale media, bereiken we het overgrote deel van
“Nederlandstaligen die iets met Frankrijk hebben” *.
Bezoekers en gebruikers zijn Nederlanders (85%) en Vlamingen (15%) die leven in Frankrijk
en/of daar een (2de) huis bezitten.
* Lees meer…

DOEL
Het doel van Infofrankrijk.com en Nederlanders.fr is om geregistreerde gebruikers en
bezoekers een informatieve en veilige omgeving te bieden voor het uitwisselen van kennis,
ervaringen en informatie, voor het stellen van vragen en het krijgen van antwoorden.
Aan bloggers bieden we een platform om korte verhalen, documentaires en inhoudelijke
kennis te publiceren.
Aan kunstenaars en auteurs bieden we een podium om kunst en cultuur te delen.
Aan dienstverleners bieden we een platform om diensten, kennis en expertise aan te bieden.
Kennis maken door kennis te delen.
Voor de instandhouding van dit netwerk en om te kunnen investeren in de toekomst zijn we
afhankelijk van sponsors, adverteerders en donateurs.
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ONZE MEDIA:

MEDIA
WEBSITES

SOCIALE MEDIA

www.nederlanders.fr

https://twitter.com/NederlandersFr

www.nedergids.nl

https://www.facebook.com/nederlanders.fr

www.infofrankrijk.com

https://bit.ly/linkedinnederlandersinfrankrijk

Nieuwsbrief

https://bit.ly/linkedinfrancofielen

KENGETALLEN
Nederlanders.fr
Infofrankrijk.com
Dagelijkse nieuwsbrief
Facebook
Twitter
LinkedIn

LEDEN | ABONNEES |
VOLGERS
20.500 *
Ledenbestand wordt
afgebouwd

3.400
5.530
1.382
1.747

BEZOEKEN PER
MAAND
Gem. 75.000
Gem. 15.000

PAGEVIEWS PER
MAAND
300.000
68.000

45% opent
18.200

47.430

per 1 december 2020
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ONS SPONSORSTELSEL

PARTICULIER EN NON-PROFIT

ENTREPRENEUR










4 commerciële berichten/jaar
Naamvermelding op de sponsor-pagina
van NLFR
Sponsorlabel in profielfoto
Servicepakket / Parténariat





€ 320

6 commerciële berichten/jaar
Vermelding op de sponsorpagina van
NLFR met naam en logo
Banner 220 x 60 op startpagina van NLFR
Sponsorlabel in profielfoto
Servicepakket / Parténariat

€ 480

ENTREPRISE

HOOFDSPONSORS












6 commerciële berichten/jaar
Vermelding op de sponsorpagina van
NLFR en Infofrankrijk met naam en logo
Banner 173 x 90 op ALLE pagina’s van
NLFR.
Banner 220 x 60 op startpagina
Infofrankrijk
Sponsorlabel in profielfoto
Servicepakket / Parténariat







€ 960

12 commerciële berichten/jaar
Vermelding op de sponsor-pagina van
NLFR en Infofrankrijk met naam en logo
Horizontale banner 728 x 120 op alle
pagina’s van NLFR en op startpagina
Infofrankrijk
Sponsorlabel in profielfoto
Vermelding als hoofdsponsor in de
dagelijkse nieuwsbrief
Servicepakket / Parténariat

€ 1.999
Kosten per jaar
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SERVICEPAKKET | PARTÉNARIAT
De Franse term “Partenariat” doet meer recht aan de bedoelde relatie. Het is de bedoeling
dat Sponsoren ook echt Partners zijn van Nederlanders.fr; “Sponsorpartners”.
Alle Sponsorpartners wordt aangeboden:









Een strategische en operationele samenwerking die “op maat” wordt gemaakt
Zichtbaar zijn voor Nederlandstaligen in Frankrijk
Webseminars speciaal voor en met de “Parténaires” georganiseerd (WebT@lk)
Het ontwikkelen, afstemmen en tussentijds evalueren van het effect van de
vermeldingen en banners.
Het signaleren van forum-topics die passen bij de dienstverlening van de sponsor.
Advies over de eigen profielpagina op Nederlanders.fr.
Advies en ondersteuning bij de opmaak en plaatsing van advertenties.
Lidmaatschap Adviesraad en uitnodigingen voor web-conference (tenminste eenmaal
per jaar)

MEER INFORMATIE
Heb je interesse in sponsorship? Wil je meer informatie hebben? Zullen we hierover bellen of
een webconference organiseren?
Anton Noë
+31 6 54754474
info@nederlanders.fr
www.communitiesabroad.com
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