
KMOinsider biedt een informatie- en marketingplatform voor de kmo’er. Wilt u uw naamsbekendheid 
verstevigen, meer bezoekers of directe leads krijgen? KMOinsider biedt u de mogelijkheid! Onderstaand zijn de 
campagnemogelijkheden verwerkt in een aantal pakketten. Onze adviseurs stellen graag het ideale pakket voor u 
samen. Wij staan garant voor zowel opvolging als correcte rapportering.

Basispakket € 2.000 per jaar
éénmalige facturatie per jaar

Alle mogelijkheden die KMOinsider u te bieden heeft.

 Profielpagina
 1 advertorial (zichtbaar tussen online redactie)

 Top 3-vermeldingen in één categorie
 10.000 bannervertoningen
 1/3 redactioneel artikel in magazine

Leadpakket 
€ 6.175  per jaar
éénmalige facturatie per jaar

Het leadpakket biedt u de mogelijkheid om via KMOinsider direct kwalitatieve leads te krijgen.  
De volgende onderdelen behoren tot het leadpakket:

 Kwalitatief goede leads ontvangen
 Profielpagina
 6 advertorials (zichtbaar tussen online redactie)

 Offerteblok zichtbaar in één categorie 
 Top 3-vermelding in één categorie  
 1/1 publi en 4 keer 1/4 pagina adv. magazine
 Doorplaatsing social media KMOinsider

Brandingpakket € 8.925 per jaar

Het brandingpakket is gericht op het vergroten van de naamsbekendheid van uw organisatie. U bent prominent 
aanwezig in de voor uw bedrijf belangrijke categorieën op de website. Het brandingpakket bestaat uit:

Vergroten van naamsbekendheid
 Profielpagina
 9 advertorials (zichtbaar tussen online redactie)
 Subsponsor één subrubriek 

 70.000 bannervertoningen 
 CTA-blok, ‘vraag de expert of ontvang offerte’   
 1/1 publi en 4 keer 1/4 pagina adv. magazine
 Doorplaatsing social media KMOinsider

Top of mind pakket € 11.675 per jaar

Het top of mind pakket is gericht op het vergroten van de naamsbekendheid van uw organisatie.  
U bent prominent aanwezig in de voor uw bedrijf belangrijke categorieën op de website.  
Het top of mind-pakket bestaat uit:

 Vergroten van naamsbekendheid
 Profielpagina
 12 advertorials (zichtbaar tussen online redactie)
 Hoofdsponsor één toprubriek

 100.000 bannervertoningen 
 CTA-blok, ‘vraag de expert of offerte’  
 1/1 publi en 4 keer 1/4 pagina adv. magazine
 Doorplaatsing social media KMOinsider

Campagnemogelijkheden
KMOinsider

Inclusief: 
Boost Your Business 
€ 500* mediabudget paid social cam-
pagne Facebook/LinkedIn & beheer
+ pakket 30 foto’s

Inclusief: 
Boost Your Business 
€ 750* mediabudget paid social cam-
pagne Facebook/LinkedIn & beheer
+ pakket 30 foto’s

Inclusief: 
Boost Your Business 
€ 1.000* mediabudget paid social cam-
pagne Facebook/LinkedIn & beheer
+ pakket 30 foto’s

Dit zijn doorlopende abonnementspakketten per 12 maanden, met automatische verlenging. Opzegtermijn: 3 maanden. Prijzen excl. 21% BTW. Digitale facturatie door KMOdynamoo. *Nog groter 
bereik gewenst, bespreek de mogelijkheden



10 Contentrubrieken op KMOinsider.be

• HR
• BEDRIJFSBEHEER
• FACILITY
• IT
• FINANCE
• MARKETING & SALES
• WETGEVING
• LOGISTIEK
• MOBILITEIT
• VERMOGEN

KMOinsider community  

Registreer je op het interessantste netwerk van Vlaanderen. Via 
een eigen account kan je redactionele berichten op KMOinsider.be 
plaatsen. 

Bedrijfsprofiel

Een helder bedrijfsprofiel op KMOinsider.be is een prima manier 
om je activiteiten te presenteren. Een mooie tool om awareness, 
klantenbinding en (toekomstige) medewerkersbinding te creëren. 
De tekst is gericht op specifieke Google-zoektermen en krijgt zijn 
volle effect wanneer hij verder gedeeld wordt via andere online 
(social media) kanalen.

Advertorial/branded content

Met een advertorial (branded content) zet je een specifieke dienst, 
product, case, event of medewerker in de kijker. Ook het verhaal 
van een van je klanten is een aanrader om je diensten te promoten 
(testimonial). De tekst is gericht op specifieke zoektermen en krijgt 
zijn volle effect wanneer hij verder gedeeld wordt via andere online 
(social media) kanalen.

   Wees creatief en experimenteer  
met je marketing

www.kmoinsider.be

Prijzen excl. 21% BTW

Vragen? 
Meer weten over onze dienst online marketing?  

Bel onze online specialisten vrijblijvend op  

+32 (0)3 491 83 75 of stuur een e-mail naar  

info@kmoinsider.be
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KMOinsider online 
Bereik maandelijks meer dan 25.000 unieke bezoekers

E-Marketing van KMOinsider

KMOinsider 14-daagse journalistieke e-letter
Stuur een opvallende boodschap mee op circa 24.000 opt-in adressen

1  Featured content block   1.250 euro
Uw artikel als eerste bericht na het introartikel 
+ foto met kleurfond 

2  Content block   950 euro
Uw artikel opgenomen tussen andere artikels
met doorkliklink. 

3  E-banner   525 euro
Banner (700 x 100px) geplaatst tussen redactionele artikels,
gelinkt naar uw landingspagina 

KMOinsider print  
Kies nu voor een upgrade van de ¼ advertentie naar een groter 
formaat in het lead-, branding- of top-of-mindpakket.

Upgrade van ¼ naar 1/3 pagina:  + € 800 voor 4 inlassingen

Upgrade van ¼ naar ½ pagina:  + € 2.200 voor 4 inlassingen

Upgrade van ¼ naar 2/3 pagina:  + € 4.200 voor 4 inlassingen

Upgrade van ¼ naar 1/1 pagina:  + € 5.800 voor 5 inlassingen



Foto & video:
Upgrade je content

www.kmoinsider.be

Prijzen excl. 21% BTW

Vragen? 
Meer weten over onze dienst online marketing?  

Bel onze online specialisten vrijblijvend op  

+32 (0)3 491 83 75 of stuur een e-mail naar  

info@kmoinsider.be

Versterk je contentcampagne met een knappe visuele communicatie. Kies voor kwalitatieve foto’s die het verhaal 
vertellen van jouw onderneming. 
En spring mee op de trein van bewegend beeld, laat een video produceren die de kijkers écht vasthoudt.

Foto

Mooie foto’s zijn de perfecte aanvulling en bevestiging van ijzersterke copywriting. 
Kies voor een set foto’s die niet alleen kan worden ingezet voor je pakket van KMOinsider, maar ook op je eigen website.

10 foto’s: 195 euro
20 foto’s: 245 euro
30 foto’s: 275 euro

De foto’s worden gemaakt binnen één sessie en op één locatie.
Je ontvangt de foto’s in druk- en webkwaliteit.

Voor reportages die buiten een straal van 50 kilometer rond Lier liggen, rekenen we €175 forfaitaire kosten aan en een 
vergoeding van €0.50/kilometer (traject heen- en terug).

Wil je graag een uitgebreide fotoreportage of speciale fotoshoot?
Overleg met ons alle mogelijkheden, we maken graag een offerte op maat.

Video

Video’s zijn niet meer weg te denken in de online wereld, aandacht hou je vast met bewegend beeld.
Kies daarom voor een video en scoor bij je doelgroep door je bedrijfsverhaal te vertellen in een catchy video.

1  Standaardvideo:   875 euro
met een korte opname (max 2 uur) en eenvoudige montage en editing
Ideaal voor: een interview, eventimpressie, locatie-impressie

2  Reportagevideo:  1.075 euro
met een opname van een halve dag en uitgebreidere montage en editing
Ideaal voor: meerdere interviews, eventverslag, rondleiding winkel

De video’s worden gemaakt binnen één sessie en op één locatie, vervoerskosten worden berekend op basis van afstand.
Je ontvangt de video in perfecte vorm voor digitale communicatie.

Wil je graag extra opties zoals ondertitels of een voice-over aan je filmpje toevoegen?
Overleg met ons alle mogelijkheden, we maken graag een offerte op maat.


