Welkom bij WRS Nieuws: Het laatste nieuws in uw broekzak!
WRS Nieuws staat voor Western Riding Sport Nieuws. De App ‘ WRS Nieuws’ is ontwikkeld voor toepassing op
de mobiele telefoon en tablet zodat gebruikers, waar deze zich ook bevinden, altijd toegang hebben tot het
laatste nieuws op sportgebied. Het gebruik van de App is geheel gratis.
Met WRS Nieuws bereiken wij ontzettend veel mensen. Omdat de App dynamisch is en continu wordt
bijgewerkt met recent nieuws, is het een uiterst effectief communicatiemiddel. Voor ondernemers is deze
App dan ook een bijzonder interessant medium om een reclameboodschap naar buiten te brengen.
We hebben een zeer scherp geprijsde en aantrekkelijk aanbieding: een combinatie van uw banner of
boodschap in de marge op zowel de App als op de website www.wrsnieuws.eu: 2 voor de prijs van 1!
Hieronder ziet u de tarieven en formaten waarin het materiaal moet worden aangeleverd.
Geen banner? Geen nood! Wij kunnen deze op professionele wijze voor u maken. Vraag naar de
voorwaarden. Neem voor meer informatie of vragen contact op met José Troullioud via (+31)(0) 655 102 275
of stuur een mail naar info@wrsnieuws.nl.
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4 weken
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€ 40,00
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€ 400,00
€ 500,00
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OPDRACHTBEVESTIGING
Naam:
Adres:
Woonplaats:
Postcode:
Telefoon:
Geeft hierbij opdracht tot plaatsing van een banner in WRS Nieuws voor een periode van:
weken
Formaten: App
Small

(hoog) 62 x 290 px (breed)

Large

(hoog) 124 x 290 px (breed)

Formaten: Website
Small

(hoog) 150 x 705 px (breed)

Large

(hoog) 500 x 250 px (breed)

Het materiaal dient 1:1 reproduceerbaar digitaal te worden aangeleverd als JPG / PNG.
Na ontvangts van de betaling wordt de plaatsing van de banner onmiddellijk geëffectueerd.
Plaats:
Datum:
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