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De Palmclub

Aantrekkelijke doelgroep

De Nederlandse Palmclub is een
gebruikersgroep voor bezitters van
een PalmOS handheld. Deze
apparaten worden op de markt
gebracht door Palm en door
licentienemers als Handspring, Sony
en Handera.
Mensen die beschikken over een
PalmOS handheld kunnen bij de
Palmclub terecht voor nieuwtjes,
tips, reviews van hard- en software
en support. Daarnaast bieden wij de
mogelijkheid om via onze forums in
discussie te gaan met medePalmgebruikers. Wij zijn een
stichting zonder winstoogmerk en
financieren onze website en bijeenkomsten dankzij advertenties,
sponsoring en donaties van onze
leden.

Onze nieuwsbrief vormt een
belangrijk middel om mensen uit te
nodigen tot een herhaald bezoek
aan onze website. De ruim 4500
abonnees waarderen onze
onafhankelijkheid en de hoge
kwaliteit van onze productreviews.

Dé Palm community

Uit een recente enquête blijkt dat
dit een jonge, koopkrachtige groep
is, die grote belangstelling heeft
voor nieuwe ontwikkelingen en
graag vooroploopt bij het uitproberen van nieuwe producten.
Ca. 95% van onze bezoekers is
mannelijk, ca. 80% bevindt zich in
de leeftijdsgroep 25 tot 40 jaar
en bovendien is een meerderheid
werkzaam in zakelijke
dienstverlening en ICT. Kortom,
een aantrekkelijke doelgroep voor
aanbieders van Palm-gerelateerde
hard- en software.

De afgelopen jaren is de Palmclub
uitgegroeid tot dé Palm community Door uw naam te verbinden aan de
in Nederland en tevens tot een van Palmclub kunt u:
de meest actieve gebruikers• de merkbekendheid onder
groepen in heel Europa. Wij bieden
uw doelgroep versterken,
een website waar bezoekers graag
• het aantal bezoekers aan
terugkeren: de ca. 1250 unieke
uw website vergroten
pageviews per dag op onze
• meer omzet genereren
homepage zijn niet alleen te danken
voor uw product of dienst
aan de steeds wisselende content
van onze website, maar ook vanwege
de drukbezochte forums waar
Palmgebruikers met elkaar in
contact kunnen komen. Zo'n 3000
gebruikers nemen inmiddels actief
deel aan de discussies op de
verschillende forums. Door de
populariteit van PalmOS handhelds
groeit dit aantal nog steeds.
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Advertentiemogelijkheden Full Banners
De Palmclub gebruikt een adserving en -tracking systeem
(phpAds) om u realtime inzicht te
geven in de impressies en de
doorklik-ratio van uw online
advertentie. Uiteraard is het ook
mogelijk om advertenties te volgen
via uw eigen ad-tracking systeem.

Statistieken
Nedstat statistieken van de
homepage, de shop-pagina en de
Top 10 zijn rechtstreeks via de
links te benaderen, overige
statistieken zijn op aanvraag
beschikbaar

Een full banner kan geplaatst
worden boven- en onderaan een
pagina. Voor banners geldt dat
deze exclusief op een pagina
getoond kunnen worden of in een
rotatie-schema met andere
adverteerders.
Banners zijn van het formaat
486 x 60 pixels.

Half banners
Een half banner wordt aan de
zijkant van een pagina geplaatst.
Half banners worden altijd
exclusief geplaatst.
Half banners zijn van het formaat
234 x 60 pixels.

Buttons
Buttons worden exclusief aan de
zijkant van een pagina geplaatst.
Buttons zijn van het formaat
120 x 60 of 120 x 90 pixels.

Nieuwsbrief
De Palmclub heeft een maandelijkse elektronische nieuwsbrief
met tips, reviews en andere Palm
wetenswaardigheden. Uw produkt
of dienst kan met een tekstboodschap van maximaal 8 regels
en 79 karakters breed per regel
onder de aandacht gebracht
worden van ruim 4500 abonnees.
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Tarievenschema

Voorwaarden

Homepage
Banner bovenin, exclusief
Banner bovenin, roterend1
Banner onderin
Button linksonder2

gem. 30.000 pageviews per maand
€ 453,78
€ 90,76
€ 45,38
€ 34,03

Forums gem. 35.000 pageviews per maand, 3000 actieve leden
Banner bovenin, exclusief
€ 453,78
Banner bovenin, roterend1

€ 90,76

Top 10
Banner bovenin, exclusief

gem. 8.000 pageviews per maand
€ 250,00

Banner bovenin, roterend1

€ 50,00

AvantGo Channel Navigator
Half banner bovenin
Button linksonder2
Shop pagina

gem. 10.000 pageviews per maand
€ 45,38
€ 34,03
gem. 6.000 pageviews per maand

Banner bovenin
Banner onder
Half banner bovenin

€ 68,07
€ 68,07
€ 45,38

Button linksonder2

€ 34,03

Nieuwsbrief
8 regels, 79 karakters per regel
4 regels, 79 karakters per regel
1
2

De Nederlandse Palmclub
Stichting plaatst uw
banner(s) na ontvangst
binnen 2 werkdagen op de
website.
Wij hanteren een
wederzijdse opzegtermijn
van 1 maand. Betaling dient
binnen 30 dagen na plaatsing
te geschieden. Bij in
gebreke blijven wordt de
banner verwijderd en
vervalt de overeenkomst.
De Nederlandse Palmclub
Stichting behoudt het recht
om een advertentie te
weigeren. De Nederlandse
Palmclub Stichting
accepteert alleen banners
die niet in strijd zijn met
onze doelstelling zoals
vastgelegd in de statuten

Ruim 4500 abonnees
€ 68,07
€ 38,57

rotatie met maximaal 5 andere adverteerders
Ook 120 x 90 pixels mogelijk

Alle bedragen zijn in Euro, per plaatsing per maand en exclusief 19% BTW.

Kortingen
De Nederlandse Palmclub Stichting werkt met een kortingsstaffel. Bedrijven die ervoor kiezen om
hun advertentie voor langere tijd te plaatsen profiteren van kortingen die kunnen oplopen tot 25%.
Erkende mediabureaus genieten 15% bureaukorting.
Plaatsing per kwartaal
Plaatsing per halfjaar
Plaatsing per jaar

10% korting
17,5% korting
25% korting
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Contact informatie

De stichting

De Nederlandse Palmclub Stichting
waardeert het zeer dat u in overweging wilt nemen om uw online
advertentie te plaatsen via de
website http://www.palmclub.nl of
via onze populaire nieuwsbrief.

Op 29 oktober 1999 is bij de
notaris in Enschede de
Nederlandse Palmclub Stichting
opgericht. Artikel 2 van de
oprichtingsstatuten formuleert
het doel:

Als u verdere vragen heeft kunt u
contact opnemen met:
Jean-Paul Horn
email jeanpaul@palmclub.nl
thuis +31 (20) 6838760
gsm
+31 (6) 50526690
Of via het algemene e-mailadres:
ads@palmclub.nl
Correspondentie adres:
Nederlandse Palmclub Stichting
t.a.v. Jean-Paul Horn
Willem de Zwijgerlaan 88-3
1056 JT Amsterdam

A. De stichting heeft ten doel
het behartigen van de belangen van gebruikers van
Palm Computer producten
B. De stichting tracht haar
doel onder meer te bereiken door het geven van
voorlichting, het organiseren van ontmoetingen
en het uitgeven van een
elektronische nieuwsbrief.
Wij zijn geregistreerd onder KvKnummer: 08083597.
Ons rekeningnummer: 1468.24.113
(Rabobank Amsterdam)
Meer informatie over De
Nederlandse Palmclub Stichting
kunt u vinden op:
http://palmclub.nl/about.shtml

