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GEARLIMITS

MENQUIRY

Gearlimits, hét no-nonsense platform
voor outdoor- en action sport
liefhebbers. Geboren uit een diepe
liefde voor outdoor- en actiesporten.
Een onafhankelijk platform, waar we
hoogwaardige, betrouwbare,
authentieke en onpartijdige
redactionele inhoud publiceren.

Menquiry is een online inspiratie
magazine over lifestyle, action,
health, business, cultuur, design,
style, adventure, travel en gear. Voor
mannen en vrouwen met een
positieve attitude, sportieve lifestyle,
liefde voor kwaliteit, mooie dingen in
het leven, ambacht en
duurzaamheid. Met net even een
stoerder tintje.
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GEARLIMITS
Factsheet

Bezoekersprofiel
Actieve vrouwen en mannen
met een passie voor
materiaal, outdoor,
actiesport en reizen.
Vrouw/man: 40 / 60%
Doelgroep: 25-45
Pageviews: 200.000

Website & nieuwsbrief
90.000 bezoekers p/m
10.000 subscribers
Gemiddeld maandelijks bereik
per post: 8.000 – 15.000
Gemiddeld aantal posts per
maand: 10-15

Facebook groepen
GearLimits is actief in verschillende Facebookgroepen die het mogelijk maken om het bereik
en de impact van berichten te maximaliseren.
Het delen van publicaties biedt een unieke
kans om in contact te komen met groepsleden.

Social Media
3509 likes
1965 followers

6908 followers
15K plays p/m
10K minute p/m

MENQUIRY
Factsheet

Bezoekersprofiel
Mannen en vrouwen met een
positieve attitude, sportieve
lifestyle, liefde voor kwaliteit,
ambacht en duurzaamheid.
Met net even stoerder tintje.
Vrouw/man: 45 / 55%
Doelgroep: 25-55
Pageviews: 90.000

Website & nieuwsbrief
30.000 bezoekers p/m
2.500 subscribers
Gemiddeld maandelijks bereik
per post: 5.000 – 10.000
Gemiddeld aantal posts per
maand: 10-15

Facebook groepen
Menquiry is actief in verschillende Facebookgroepen die het mogelijk maken om het bereik
en de impact van berichten te maximaliseren.
Het delen van publicaties biedt een unieke kans
om in contact te komen met groepsleden.

Social Media
2690 likes
313 followers

2220 followers

BEREIK &
PARTNERS
Om ons bereik te vergroten werken wij regelmatig
samen met partners. Op deze wijze kunnen wij met
onze content een bereik genereren van tussen de 100k
en 120k. Afgelopen jaren hebben wij vooral
samengewerkt met online partners (w.o. met een
gemiddeld bereik van 35.000 bezoekers per partner).

CONTENT ROLL-OUT
Wij produceren dagelijks/wekelijks unieke content met als
doel de ‘brands’ op natuurlijke wijze onder de aandacht te
brengen. Deliverables waar de producten en/of diensten
tekstueel en visueel veelvuldig voorkomen.
Voor iedere campagne maken wij een ‘content roadmap’.

SPONSORED ARTIKEL*
Sponsored artikel (door ons
geschreven, 350-400 woorden)
Aangeleverd artikel

M O G E L I J K H E D E N

Price
€ 450,€ 325,-

DIRECT
BUY

Doorplaatsing op social media

Video review

€ 650,-

DE UITGEBREIDE AUTOREVIEW BESTAAT UIT:

Product review

€ 400,-

Extended car review

€ 750,-

Een redactioneel stuk van meer dan 300
woorden, minimaal 3 professionele foto en een
link naar site fabrikant. Deze kunnen
desgewenst worden aangevuld met banners
t.b.v. de brand awareness (zie ook tarieven
banners).
U kunt hier een voorbeeld van een Autoreview
vinden.

*Prijzen excl. 21% BTW

(Facebook, Twitter)
Instagram post

€ 75,€ 95,-

REVIEW*

NIEUWSBRIEF*
1 nieuws item in nieuwsbrief

€ 250,-

1 dedicated nieuwsbrief

€ 500,-

BANNERS*
Billboard (970 x 250 px)

€ 600,-

Per maand

Large rectangle (336 x 280 px)

€ 600,-

Per maand

Leaderboard (728 x 90 px)

€ 300,-

Per maand

STANDARD PACKAGE*

Price

2 redactionele artikelen

€ 2650,-

2 nieuwsbrief items

M O G E L I J K H E D E N

BRANDED
CONTENT
SPECIALS

1 review item
2 advertorials
2 social posts
LARGE PACKAGE*
3 redactionele artikelen

€ 3600,-

4 nieuwsbrief items
2 review items
3 advertorials
2 social posts
1 GearGiveAway actie
PRO PACKAGE*
6 redactionele artikelen
4 newsletter items
4 review items
4 social posts
2 advertorials
1 GearGiveAway actie

*Prijzen excl. 21% BTW

€ 5700,-

DIGITAL NOMAD*

Price

2 redactionele artikelen

€ 1150,-

2 nieuwsbrief items

M O G E L I J K H E D E N

BRANDED
CONTENT
SPECIALS

1 review item
2 advertorials
2 social posts
ROADTRIP*
2 redactionele artikelen
2 nieuwsbrief items
2 review items
2 advertorials
2 social posts

*Prijzen excl. 21% BTW

€ 1225,-

SAMEN
WERKEN?
Neem vrijblijvend contact op.
Hayco Volkers
+31 6 811 078 50
hayco@focusmediahub.com

