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UNIEKE BEZOEKERS VOLGERS CABRIO'S

Jaarlijks bezoeken ruim

120.000 mensen onze website

en social media groepen

Via onze groepen en pagina's

op social media bereiken we

dagelijks ruim 5000 volgers

Jaarlijks worden 1000en

cabrio's op onze website en

social media groepen geplaatst

Welkom bij www.eencabriokopen.nl de website voor

toekomstige en bestaande eigenaren van alle merken

cabrio's. Dagelijks bereiken wij duizenden mensen via de

website en via ons snelgroeiende social media netwerk.

Op deze mediakaart leest u hoe u uw cabrio's en iue

bedrijf onder de aandacht brengt van uw doelgroep. 

O N D E R D E E L  V A N
W W W . O N A S S I S V O F . N L

Met een bedrijfspresentatie op www.eencabriokopen.nl bereikt u

niet alleen uw doelgroep, U wordt letterlijk onderdeel van uw

doelgroep waardoor u wordt gezien als specialist en in direct

contact komt met uw prospects. Een unieke mogelijkheid om

direct met uw doelgroep te communiceren.



What I  want  for  my b log

DISPLAY ADVERTENTIES
ZICHTBAAR 

Adverteren vanaf 1 maand

Op basis van beschikbaarheid

Formaten: .Jpeg, .GIF, . SWF

Directe link naar uw website

Geen carrousel, uw banner wordt altijd getoond

Banners en display advertenties zijn nog steeds zeer

effectief als het gaat om het vergroten van de

naamsbekendheid en de vindbaarheid van uw

website in zoekmachines. Op deze pagina vindt u de

verschillende posities en formaten.

Spelregels en kenmerken

 PRIJZEN & SERVICES



AUTOMATISCHE PLAATSING
VIA EEN XML OF JSON BESTAND 

Plaats al uw cabrio's automatisch op

www.eencabiokopen.nl door middel van een XML of

JSon koppeling. Verandert de voorraad op uw

website? Dan veranderen uw advertenties op

www.eencabriokopen.nl automatisch mee. 

Het automatisch en onbeperkt plaatsen van uw

gehele cabrio voorraad kost slechts € 395,00 per

jaar. Tevens mag u dan een bedrijfspresentatie en uw

evenementen onbeperkt plaatsen. 

ZO WERKT HET
EENVOUDIG EN BETAALBAAR

Maak vanuit uw eigen website en XML of JSon

bestand aan met velden als omschrijving,

kenmerken en afbeeldingen

Geef ons de de link door van de locatie op uw

website van het XML of Json bestand

Wij importeren 1 keer per dag uw cabrio's en

plaatsen deze op onze website.

Zo eenvoudig is het. Uw cabrio's op onze website

worden bovendien geoptimaliseerd voor

zoekmachines en gedeeld met onze social media

volgers

Wanneer u automatisch uw cabrio's op onze

website wilt plaatsen neemt u contact op

met redactie@eencabriokopen.nl of bel met

070 - 3864201. Wij helpen u graag verder.

Voor het automatisch plaatsen van uw

cabrio's dient u een minimaal aantal velden

aan te leveren. 

Zo regel t  u  het

V R A A G  H E T
U W

W E B B O U W E R

Een voorbeeld benodigde velden vindt u op 
https://www:eencabriokopen.nl/nl/automatisch-cabrio-plaatsen



UW CABRIO-VOORRAAD
OP 1 CENTRALE PLEK BEHEREN

www.eencabriokopen.nl biedt u de mogelijkheid

uw cabrio-voorraad online te beheren. U voert

eenvoudig uw cabrio's in op onze website en

met een simpele koppeling verschijnen ze ook

op uw eigen website. Bovendien kunt u

evenementen en nieuwsberichten delen via onze

website. Wij delen ze vervolgens weer met onze

social media volgers.

Een account op www.eencabriokopen.nl kost u

slechts € 199,00 per jaar.

 

 

SOCIAL MEDIA

OPTIMALE ZICHTBAARHEID 

Cabio's die op www.eencabriokopen.nl te koop

worden aangeboden, worden doorgeplaatst naar

onze social media groepen op o.a. Facebook,

LinkedIn, Instagram en Twitter. Doordat uw

cabrio's onder de aandacht worden gebracht van

onze 10.000+ volgers vergroot u voor hetzelfde

bedrag uw bereik aanzienlijk.

Veel eenvoudiger en effectiever kunnen we uw

cabrio-voorraadbeheer niet maken. Hebben we u

nog niet overtuigd? Vraag dan nu een gratis

proefaccount aan en probeer ons 3 maanden

zonder verplichtingen. 

Neem gelijk even contact met ons op via

redactie@eencabriokopen.nl of bel 070 - 386 4201.

Probeer  het  eens  gehee l
vri jb l i jvend

N E E M
C O N T A C T

M E T  O N S  O P !


