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Het aantal mogelijkheden om te adverteren op Rawepo is quasi onbeperkt. 

Hieronder hebben we enkele voorbeelden die we zelf al voor u hebben uitgewerkt als 

mogelijke formules die we kunnen aanbieden.  

U kan echter altijd uw eigen idee aan ons melden, aarzel niet….. dan denken we met u 

mee of we hierbij kunnen helpen. 

MOGELIJKE POSITIES   |  PRIJSLIJST 2023 
 

- Langlopende, flexibele roterende banner POSITIE A  

( 1500 px X 200 px), maximaal 25 advertenties. Zichtbaar op alle toestellen,  

auto-responsive*. Een dynamische banner wordt op jaarbasis minimaal 30.000.000 keer 

vertoond op een beeldscherm. 

Dit is de goedkoopste formule, vanaf € 1.00/ jaar excl. BTW. 

- 1 jaar : € 365,00 - 3 maand : € 139,00 

- 6 maand : € 229,00 - 1 maand : € 59,0  

Prijs is gebaseerd op statisch ontwerp. Geanimeerde banners zijn ook mogelijk. 
Prijs opmaak statische banner is gratis voor periode  12 maanden, 30,00 € vanaf 6 maanden. 
Prijs geanimeerde banners: 50,00 €  voor opmaak en  + 30 % voor periode. 

* Indien deze optie wordt gekozen voor de periode van 12 maanden of langer kan u gratis 3 

redactionele artikels insturen ter publicatie voor promotionele doeleinden. 

 

 - Permanente flyer/brochure, POSITIE B   

Bovenaan pagina links 2E positie , maximaal 1 affiche. Zichtbaar op alle toestellen, auto 

responsive (A4 LIGGEND formaat: Past zich automatisch aan elk scherm aan). 

- 1 jaar : € 550,00 - 3 maand : € 225,00 

- 6 maand : € 365,00  
Prijs is gebaseerd op statisch ontwerp. Geanimeerde banners zijn ook mogelijk. 
Prijs opmaak statische banner is gratis voor periode  12 maanden, 30,00 € vanaf 6 maanden. 
Prijs geanimeerde banners: 50,00 €  voor opmaak en  + 30 % voor periode. 
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Permanente banner, “SPECIALE EVENTS”  

rechts  ( verhouding 250 px X 330 px), maximaal 3 posities 

Zichtbaar op alle toestellen, auto responsive (A4 formaat: Past 

zich automatisch aan elk scherm aan). 

- 1 jaar :       € 899,00 - 3 maand : € 299,00 

- 6 maand : € 499,00 - 1 maand : € 119,00 

Prijs is gebaseerd op statisch ontwerp. Geanimeerde banners zijn ook mogelijk. 
Prijs opmaak statische banner is gratis voor periode  12 maanden, 30,00 € vanaf 6 maanden. 
Prijs geanimeerde banners: 50,00 €  voor opmaak en  + 30 % voor periode. 

  

Permanente banner, “SPECIALE EVENT”  

Permanent zichtbaar – Zichtbaar op alle toestellen, auto responsive  

(liggend A4 formaat: Past zich automatisch aan elk scherm aan). 

- 6 maand : € 999,00 - 1 maand : € 249,00 
- 3 maand : € 599,00 - 1 week : € 150,00  ( € 10 per dag extra) 

Prijs is gebaseerd op statisch ontwerp. Geanimeerde banners zijn ook mogelijk. 
Prijs opmaak statische banner is gratis voor periode  12 maanden, 30,00 € vanaf 6 maanden. 
Prijs geanimeerde banners: 50,00 €  voor opmaak en  + 30 % voor periode. 

 
 

Bovenste Permanent zichtbare, brede banner – niet roterend  
Dezelfde banner als in A, maar permanent zichtbaar, 

slechts 1 positie mogelijk ( 1100 px X 140 px) 

 

 

Roterende Slide Affiche, “WAARHEEN IN RAVELS” exclusief voor verenigingen 

of   evenementen van verenigingen. 

Altijd in bovenste  2 topposities. Slechts € 1,00/dag minimaal 15 dagen.

Delen Sociale Media van RAWEPO ( +/- 4.500 volgers in Regio Ravels)   

voor de meerprijs van €  0/share. 

Prijs is gebaseerd op statisch ontwerp. Geanimeerde banners zijn ook mogelijk. 
Prijs opmaak statische banner is gratis voor periode  12 maanden, 30,00 € vanaf 6 maanden. 
Prijs geanimeerde banners: 50,00 €  voor opmaak en  + 30 % voor periode. 

- 1 jaar : € 1095,00    (3 €/dag) - 3 maand : € 599,00 

- 6 maand : € 999,00 - 1 maand : € 249,00 

- 1 week : € 125.00   (per dag extra 
€ 10,00) 

 

Prijs is gebaseerd op statisch ontwerp. Geanimeerde banners zijn ook mogelijk. 
Prijs opmaak statische banner is gratis voor periode  12 maanden, 30,00 € vanaf 6 maanden. 
Prijs geanimeerde banners: 50,00 €  voor opmaak en  + 30 % voor periode. 
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Permanent zichtbare advertentie boven 1e artikel in 

Landscape vorm. 
Zichtbaar in artikel view. € 150,00 / week  - slechts 1 advertentie 

mogelijk. 

Mogelijk uit te breiden met vervolgartikel indien niet voldoende ruimte op banner om alle info te 

tonen. De prijs voor een vervolgartikel van maximaal 500 woorden is éénmalig € 100 excl btw. Dit 

artikel blijft echter in de archieven zodat het ten allen tijde vindbaar blijft voor Google tenzij anders 

gewenst.  

Prijs is gebaseerd op statisch ontwerp. Geanimeerde banners zijn ook mogelijk. 
Prijs opmaak statische banner is gratis voor periode  12 maanden, 30,00 € vanaf 6 maanden. 
Prijs geanimeerde banners: 50,00 €  voor opmaak en  + 30 % voor periode. 

 

Deze module is speciaal om evenementen in verschillende dagen of        

onderdelen aan te kondigen of te promoten. 

Ze kan ook worden gebruikt om promotie te maken voor allerlei artikelen,  

auto’s, line-ups, modeshows, veilingen of verkiezingen….   

Foto’s of afbeeldingen kunnen worden gelinkt naar externe of lokaal 

aangemaakte pagina. 

Zichtbaar in de gewenste categorie of in artikelweergave:  

Prijs module  € 20,00 per dag, eenmalige aanmaakkost per periode € 100,00.  

Gratis aanmaak voor periode van 12 maanden. 

Maximum module 10 foto’s, meer foto’s op aanvraag. 

Module is enkel zichtbaar op aanvraag via deze link met enkele voorbeeld afbeeldingen:   

https://www.rawepo.be/nieuws/redactioneel/advertenties.html 
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Advertorials

Het is ook mogelijk om advertorials te plaatsen. Dit zijn 

artikels die u zelf kan aanleveren om uw zaak te promoten. 

Dit kan gaan om een nieuwe opening, opendeurdagen, speciale acties enz…  

U kan dit ook combineren met een banner campagne. Als u echter niet voldoende info kwijt 

kan via uw banner en geen eigen webstek heeft is dit de uitgelezen manier om uw doelgroep 

doeltreffend te informeren.  

Het startbedrag is altijd € 50/ btw excl. voor de opmaak en het plaatsen. 

Vervolgens gaat je advertorial bij elke 1.000 unieke bezoekers per maand €5,00 / btw excl. 

omhoog. Momenteel ligt het aantal actieve unieke bezoekers ongeveer op 15.000/ maand.  

OPMERKING: Indien u een advertorial combineert met een middellange of langere banner campagne  

krijgt u 50 % korting. Het artikel wordt dan, indien gewenst  geopend na klik op de banner. 

• Omdat advertorials worden vermomd als reguliere artikelen zakken ze wel met de andere berichten naar 

beneden in de news feed, gelieve hiermee rekening te houden. Ze blijven echter wel online indien dit gewenst is, 

zodat ze in de Google resultaten genoteerd blijven en gevonden kunnen worden mits de juiste zoekwoorden 

worden gebruikt. 

 

 
 

 

Rawepo is bijna elke week wel ergens op pad om een foto- of videoreportage te verzorgen.  

We zijn altijd op zoek naar mensen die een reportage willen sponseren. Hebt u graag uw bedrijfslogo 

op de foto’s van het volgende Karnaval, de Pierenloop, de Jongerencross of een andere activiteit in 

de gemeente Ravels,  laat het ons tijdig weten. 

Infomercials zijn een hit in advertentieland. Een kort 

videofilmpje om uw producten of diensten te demonstreren is 

dikwijls veel effectiever dan vaste advertenties in een blad of via 

internet. U kan zelf uw boodschap verpakken op de manier die u 

zelf wenst. Rawepo kan dit ook voor u verwezenlijken. Vraag 

vrijblijvend voor de prijzen en we maken voor u offerte met 

scenario.  ( Voorbeeld: Garage Bols – Poppel ) 

Indien u speciale wensen hebt, contacteer ons dan via mail : 

info@rawepo.be  

U kan ook bellen: mobiel  0475 979413 of op de vaste lijn 014 

657298 

We werken graag uw eigen publiciteitscampagne mee uit in overeenstemming met uw budget. Daar 

maken we graag tijd voor vrij. Wij doen alle lay-out voor uw advertenties zelf. 

De opmaak van uw advertentie is gratis vanaf een loopduur van 12 maanden. 

mailto:info@rawepo.be
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Gesponsorde Fotoreportages: 
Rawepo is op vele, zeg maar bijna alle grotere evenementen aanwezig in onze gemeente 

om verslag te doen, of om film- en fotoreportages te maken.  

Indien u geïnteresseerd bent in een speciaal evenement kan u zich daar als ondernemer 

aan verbinden door dit evenement te sponsoren met uw logo of boodschap. 

De prijzen zijn uiteenlopend want niet alle evenementen hebben dezelfde uitstraling of zijn geschikt voor grote 

reportages. De kleinere reportages kunnen al voor € 100,00 helemaal worden uitgerust met uw eigen logo. 

Voor grotere reportages denken we in de richting van € 250,00 of meer. 

We willen hiermee sportevenementen zoals de loopwedstrijden in onze gemeente promoten, maar ook 

carnaval,  festivals en andere muziekevenementen staan op onze agenda. 

Indien u zelf een evenement wil sponsoren kan u altijd  contact opnemen zodat we in samenspraak 
tot een akkoord kunnen komen.   
Klik hier om onze fotoreportages te bekijken 
 

Ook via de sociale media is RAWEPO actief:   

 https://www.facebook.com/rawepobe/                        

Met Facebook bereiken we bijna onmiddellijk 4.500 volgers wanneer we een bericht of artikel publiceren. 

Ook hier kunnen extra promoties worden gemaakt om de doelgroep voor uw advertentie zo optimaal mogelijk 

te bereiken. Vraag naar de prijzen en ontvang persoonlijke statistieken van uw FB campagne. Zo kan u meten 

welk publiek u heft bereikt. 

https://www.instagram.com/rawepo2380/ 

Instagram wordt meer en meer het communicatie kanaal voor de jonger generatie. Ook daar zetten wij met 

Rawepo op in door al onze berichten die advertentie gerelateerd zijn te delen via dit populaire kanaal. 

https://twitter.com/andrej54 

Ook Twitter is nog steeds één van onze kanalen waarop we het nieuws   verspreiden. Onze teller staat 

al ver voorbij de 6.500 tweets. 

 

Manager RAWEPO:   
André Jansens   
mob: +32 475 97 94 13 
mail: info@rawepo.be 
 

Administratie - Advertenties RAWEPO:  
Agnes Verstraelen  
mob: +32 478 49 31 98 
mail: agnes@rawepo.be 
 

Alle prijzen zijn Excl. 21% BTW.  

Vraag vrijblijvend om meer inlichtingen 

Nota’s: 

*auto-responsive = past zich aan volgens de grootte van het scherm van het gebruikte scherm of toestel. 

KLIK OP DE POSITIE TEKST OM DEZE POSITIE TE BEKIJKEN OP DE WEBSITE. 
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