Digitale services tarieven 2017

Digitale services
Mediahuis Connect gelooft ten volle in de sterktes van moderetailers zoals jij en geeft jou graag een
duwtje in de rug. Daarom lanceren we cityfashion, het inspiratie- en shoppingplatform dat lokale
mode- en beautyzaken online verenigt.
Cityfashion begeleidt jou bij het uitbouwen van je online-identiteit, met een beperkt budget en
minimale moeite. Zo creëer je een digitale totaaloplossing en werf je sneller nieuwe klanten.
De nieuwstitels van Mediahuis Connect dragen bij aan dit succes. Zij linken vanuit redactionele
content naar cityfashion.”

WAT KAN CITYFASHION VOOR JOU BETEKENEN?

Digitale
services

"7 OP DE
10 BELGEN
SHOPPEN
ONLINE"

Zichtbare groei van je zaak door online aanwezigheid en marketingadvies.
Creëer een website en/of webshop via cityfashion;
* verzeker trafiek via het inspiratie- en shoppingplatform cityfashion
* krijg ondersteuning bij digitale marketing
* geniet van extra bereik via de nieuwsmedia van Mediahuis Connect.

Alle tarieven in euro, excl. 21% btw. Alle bestellingen zijn onderhevig aan de algemene voorwaarden van Mediahuis Connect, verkrijgbaar
op eenvoudige aanvraag en tevens beschikbaar via www.mediahuisconnect.be

MEDIAHUIS Connect Groot-Bijgaarden A.Gossetlaan 30 / Antwerpen Katwilgweg 2 advregionaal@mediahuis.be / Hasselt Herkenrodesingel 10 advlimburg@mediahuis.be

Digitale services tarieven 2017

Digitale services
OPTIE 1: bouwen nieuwe website en/of webshop
Bouwen nieuwe website en /of webshop
Bouwen webshop (responsive)
Bouwen website (responsive)
Koppeling kassa-stocksysteem
Voordelen logistiek en betaling

NORMAAL: € 4.485
PROMOPRIJS*: € 2.242,50
*lanceringscondities: geldig t.e.m. 31 december 2017

Digitale
services

Bereik en onderhoud: Standaard

Bereik en onderhoud: Premium

Bereik en onderhoud: Premium

Uitlezen kassa- stocksysteem

Uitlezen kassa- stocksysteem

Uitlezen kassa- stocksysteem

Onderhoud website

Onderhoud website

Onderhoud website

Optimale resultaten in Google

Optimale resultaten in Google

Optimale resultaten in Google

Google Bedrijfspagina

Google Bedrijfspagina

Google Bedrijfspagina

Sociale media: Facebook

Sociale media: Facebook

Sociale media: Facebook

Opname op cityfashion.be

Opname op cityfashion.be

Opname op cityfashion.be

Beheermodule webshop

Beheermodule webshop

Beheermodule webshop

Shop the look module

Shop the look module

Shop the look module

Sjabloon nieuwsbrief

Sjabloon nieuwsbrief

Sjabloon nieuwsbrief

banner views: 150.000 / jaar*

banner views: 200.000 / jaar*

banner views: 300.000/jaar*

—

service: 12u / jaar*

service: 36u/jaar*

—

nieuwsbrieven: 2 / jaar*

nieuwsbrieven: 8/jaar*

—

—

Plus

product opnames: 1/maand*

NORMAAL: €485 / maand

NORMAAL: €700 / maand

NORMAAL: €1470 / maand

PRIJS: € 249 / maand

PRIJS: € 369 / maand

PRIJS: € 749 / maand

*de jaarlijkse banner views, adviesuren, nieuwsbrieven en product opnames dienen binnen het jaar opgenomen te worden en zijn niet overdraagbaar naar het volgende contractjaar. Alle tarieven
in euro, excl. 21% btw. Alle bestellingen zijn onderhevig aan de algemene voorwaarden van Mediahuis Connect, verkrijgbaar op eenvoudige aanvraag en tevens beschikbaar via
www.mediahuisconnect.be
MEDIAHUIS Connect Groot-Bijgaarden A.Gossetlaan 30 / Antwerpen Katwilgweg 2 advregionaal@mediahuis.be / Hasselt Herkenrodesingel 10 advlimburg@mediahuis.be

Digitale services tarieven 2017

Digitale services
OPTIE 2: behouden eigen website en/of webshop
Behouden eigen website en/of webshop
Conversie van bestaande webshop
Voordelen logistiek en betaling

NORMAAL: € 1.485
PROMOPRIJS*: € 747,50

Digitale
services

Bereik en onderhoud: Standaard

Bereik en onderhoud: Premium

Bereik en onderhoud: Premium

Uitlezen webshop

Uitlezen webshop

Uitlezen webshop

Sociale media: Facebook

Sociale media: Facebook

Sociale media: Facebook

Opname op cityfashion.be

Opname op cityfashion.be

Opname op cityfashion.be

Beheermodule webshop

Beheermodule webshop

Beheermodule webshop

Shop the look module

Shop the look module

Shop the look module

Sjabloon nieuwsbrief

Sjabloon nieuwsbrief

Sjabloon nieuwsbrief

banner views: 150.000 / jaar*

banner views: 200.000 / jaar*

banner views: 300.000/jaar*

—

service: 12u / jaar*

service: 36u/jaar*

—

nieuwsbrieven: 2 / jaar*

nieuwsbrieven: 8/jaar*

—

—

NORMAAL: €435 / maand

NORMAAL: €650 / maand

NORMAAL: €1420 / maand

PRIJS: € 319 / maand

PRIJS: € 699 / maand

PRIJS: € 199 / maand

Plus

product opnames: 1/maand*

*de jaarlijkse banner views, adviesuren, nieuwsbrieven en product opnames dienen binnen het jaar opgenomen te worden en zijn niet overdraagbaar naar het volgende contractjaar. Alle tarieven
in euro, excl. 21% btw. Alle bestellingen zijn onderhevig aan de algemene voorwaarden van Mediahuis Connect, verkrijgbaar op eenvoudige aanvraag en tevens beschikbaar via
www.mediahuisconnect.be
MEDIAHUIS Connect Groot-Bijgaarden A.Gossetlaan 30 / Antwerpen Katwilgweg 2 advregionaal@mediahuis.be / Hasselt Herkenrodesingel 10 advlimburg@mediahuis.be
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Digitale services
OPTIE 3: optimaliseren nieuwe website en/of webshop
Optimaliseren eigen website en/of shop
Bouwen webshop (responsive)
Bouwen website (responsive)
Koppeling kassa-stocksysteem
Voordelen logistiek en betaling

NORMAAL: € 4.485
PROMOPRIJS*: € 2.242,50
*lanceringscondities: geldig t.e.m. 31 december 2017

Digitale
services

Bereik en onderhoud: Standaard

Bereik en onderhoud: Premium

Bereik en onderhoud: Premium

Uitlezen kassa- stocksysteem

Uitlezen kassa- stocksysteem

Uitlezen kassa- stocksysteem

Onderhoud website

Onderhoud website

Onderhoud website

Optimale resultaten in Google

Optimale resultaten in Google

Optimale resultaten in Google

Google Bedrijfspagina

Google Bedrijfspagina

Google Bedrijfspagina

Sociale media: Facebook

Sociale media: Facebook

Sociale media: Facebook

Opname op cityfashion.be

Opname op cityfashion.be

Opname op cityfashion.be

Beheermodule webshop

Beheermodule webshop

Beheermodule webshop

Shop the look module

Shop the look module

Shop the look module

Sjabloon nieuwsbrief

Sjabloon nieuwsbrief

Sjabloon nieuwsbrief

banner views: 150.000 / jaar*

banner views: 200.000 / jaar*

banner views: 300.000/jaar*

—

service: 12u / jaar*

service: 36u/jaar*

—

nieuwsbrieven: 2 / jaar*

nieuwsbrieven: 8/jaar*

—

—

Plus

product opnames: 1/maand*

NORMAAL: €485 / maand

NORMAAL: €700 / maand

NORMAAL: €1470 / maand

PRIJS: € 249 / maand

PRIJS: € 369 / maand

PRIJS: € 749 / maand

*de jaarlijkse banner views, adviesuren, nieuwsbrieven en product opnames dienen binnen het jaar opgenomen te worden en zijn niet overdraagbaar naar het volgende contractjaar. Alle tarieven
in euro, excl. 21% btw. Alle bestellingen zijn onderhevig aan de algemene voorwaarden van Mediahuis Connect, verkrijgbaar op eenvoudige aanvraag en tevens beschikbaar via
www.mediahuisconnect.be
MEDIAHUIS Connect Groot-Bijgaarden A.Gossetlaan 30 / Antwerpen Katwilgweg 2 advregionaal@mediahuis.be / Hasselt Herkenrodesingel 10 advlimburg@mediahuis.be

EXTRA DIGITALE SERVICES

Website VIP Design – set-up kost:

Digitale
services

prijs op aanvraag

Website toepassing nieuwe design template:

€ 500

Webshop – redesign solden:

€ 250

Webshop – outlet Setup:

€ 795

Webshop – outlet hosting:

€ 25 / maand

Setup en abo per bijkomende vestiging:

€ 25 / maand

Eigen IP – adres voor e-mailings:

€ 36 / maand

Display advertising op cityfashion.be

op maat

Google adwords pakket:

op maat

Aanmaak mailbox bij Google mail
Maandelijkse kost mailbox

€ 45
€8 / maand / mailbox

Domeinnamen: .be, .eu, .nl, .de

€ 2 / maand / domeinnaam

Domeinnamen: .com, .net, .org

€ 2,5/maand / domeinnaam

Andere domeinnamen

prijs op aanvraag

Bannerviews op titels Mediahuis

€ 18 / 1000 impressies

Service uren

€ 90 / uur

Nieuwsbrief

€295

Product opname

€ 295 (min. 6 x per jaar)

Alle tarieven in euro, excl. 21% btw. Alle bestellingen zijn onderhevig aan de algemene voorwaarden van Mediahuis Connect, verkrijgbaar op eenvoudige aanvraag en tevens beschikbaar via
www.mediahuisconnect.be

MEDIAHUIS Connect Groot-Bijgaarden A.Gossetlaan 30 / Antwerpen Katwilgweg 2 advregionaal@mediahuis.be / Hasselt Herkenrodesingel 10 advlimburg@mediahuis.be
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B-POST TARIEVEN
OPTIE 1 : levering aan huis

STANDAARD
TARIEF

MEDIAHUIS
TARIEF

0-500 gr

€ 5,60

€ 2,92

500 gr - 1 kg

€ 5,60

1 kg - 5 kg

STANDAARD
TARIEF

MEDIAHUIS
TARIEF

0-500 gr

€ 4,00

€ 2,76

€ 3,32

500 gr - 1 kg

€ 4,00

€ 2,76

€ 6,50

€ 3,73

1 kg - 5 kg

€ 4,50

€ 2,76

5 kg - 10 kg

€ 8,80

€ 5,04

5 kg - 10 kg

€ 4,50

€ 2,76

10 kg - 20 kg

€ 14,90

€ 6,54

10 kg - 20 kg

€ 7,50

€ 2,76

20 kg - 30 kg

€ 14,90

€ 7,82

20 kg - 30 kg

€ 7,50

€ 2,76

GEWICHT

Digitale
services

OPTIE 2 : pick-up points, automaten en
postkantoren

GEWICHT

Alle tarieven in euro, excl. 21% btw. Alle bestellingen zijn onderhevig aan de algemene voorwaarden van Mediahuis Connect, verkrijgbaar op eenvoudige aanvraag en tevens beschikbaar via
www.mediahuisconnect.be

MEDIAHUIS Connect Groot-Bijgaarden A.Gossetlaan 30 / Antwerpen Katwilgweg 2 advregionaal@mediahuis.be / Hasselt Herkenrodesingel 10 advlimburg@mediahuis.be

Digitale services tarieven 2017
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