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Sociale media
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5 K Fo l l owe r s
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Platform voor hotspot- en reisliefhebbers
HTSPT is niet zomaar de zoveelste ‘blog’ over restaurants of reizen. Wij inspireren onze volgers en lezers
op practische wijze door, naast artikelen, een overzichtelijke database bij te houden van al onze
aanraders. Ook kunnen bezoekers een proﬁel aanmaken waarmee ze o.a. hotspots (of andere ‘sights’)
kunnen favorieten.
We insprireren graag vanuit eigen ervaring, die van locals en die van onze volgers en lezers. Zo houden we
het platform eerlijk en transparant. Hotspots hebben daarom in de basis geen inspraak m.b.t. de vorm en
inhoud van de ervaringsartikelen. Deze samenwerkingen gaan we aan op basis van barterdeals.
“Wat is dan jullie verdienmodel?”
Los van de inhoud, bieden we wél de mogelijkheid om betaald het bereik te verhogen door bijvoorbeeld
een uitgelichte positie op de website of zekerheid van posts op onze socialemediakanalen.
Adverteren
Ook bieden we, naast de kostenloze ervaringsartikelen, de mogelijkheid om speciﬁek te adverteren. Dit zal
voor de lezer altijd herkenbaar zijn door het label ‘sponsored’. Zie ‘Advertorial’ op de volgende pagina.
Bekijk de tariefkaart en bepaal aan welke promotie jullie het meeste hebben. Zo bieden we zowel onze
community als jullie de meeste waarde!
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We horen graag van jullie via collab@htspt.co
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Hotspot
1

Barterdeal
Twee redacteuren eten & drinken in ruil voor:
Ervaringsartikel in NL en ENG op HTSPT.co
Verslag op Instagram Stories van het bezoek
Instagram Story met swipe-up bij publicatie artikel
Geen inspraak op vorm, inhoud en tijdsplanning
Geen zekerheid van plaatsing op socialemediakanalen
1

+

Evenement
1

Gratis
Vermelding met basisgegevens + link naar Facebook-event.

2

Gepromoot event €29
Dikgedrukte titel
Kleine omslagafbeelding
Beknopte event-omschrijving
Link naar Facebook-event
Call-to-action button met link naar keuze
Instagram Story naar HTSP Events
Geen eigen pagina
Geen uitgebreide event-omschrijving
Niet uitgelicht als topevent

Extra bereik bij barterdeal voor totaal €69 (t.w.v. €434+)
10 dagen uitgelicht als topartikel op Stories pagina
Gebruikslicentie op foto’s uit artikel
Zekerheid van plaatsing op Facebook
Zekerheid van plaatsing op Instagram
Winactie-mogelijkheid; ‘opdracht’ voor volgers bij Instagram feed foto
3

2

3

4

Advertorial €149
Twee redacteuren eten & drinken en schrijven een ervaringsartikel.
Artikel op HTSPT.co in NL en ENG
Inspraak op inhoud, mits overeenstemmend met mening HTSPT
Tot ca. 500 woorden
5 foto’s
Uitgelicht voor 10 dagen als topartikel
10 dagen eigen hotspotpagina uitgelicht in de database (Sights Pagina)
Gebruiklicentie op foto’s uit artikel
Facebookbericht
Instagram feed foto
Instagram Stories (3)
HTSPT-partner abonnement (per horeca-locatie)
Basic €99 /jaar
Tweemaal per jaar een plaatsing van een eigen persbericht op HTSPT.co
Tot 200 woorden (ex. titel), twee foto’s en 1 link
Plaatsing op Facebook en Instagram Stories met swipe-up
3 extra Instagram Stories per jaar
Pro €399 /jaar
Zes maal per jaar een plaatsing van een eigen persbericht op HTSPT.co
Tot 250 woorden, 4 foto’s en 3 links per bericht
4 dagen uitgelicht per persbericht als topartikel
Plaatsing op Facebook en Instagram Stories met swipe-up
Mogelijkheid tot winactie
Twee gratis gesponsorde events per jaar

*meer dan twee locaties

Gesponsord event €69
Dikgedrukte titel
Grote omslagfoto
Beknopte event-omschrijving
Link naar Facebook-event
Eigen pagina
Plus uitgebreide event-omschrijving op eigen pagina
Call-to-action button met link naar keuze
10 dagen uitgelicht als topevent
Instagram Stories (2) met Swipe-up; link naar keuze!
Facebookpost met link
Winactie-mogelijkheid; ‘opdracht’ voor volgers bij Instagram feed foto

Merk, chain/franchise*

1

Advertorial - mits passend bij HTSPT en de doelgroep
Basic €299
Artikel op HTSPT.co in NL en ENG
Eigen informatie, herschreven door de redactie
Ca. tot 350 woorden
3 eigen foto’s, mits passend qua stijl
Geen zekerheid van plaatsing op socialemediakanalen

2

Pro €699
Artikel op HTSPT.co in NL en ENG
Eigen informatie, herschreven door de redactie
Tot ca. 400 woorden
5 foto’s
Uitgelicht voor 10 dagen als topartikel
Facebookbericht
Instagram feed foto, mits passend
3 Instagram Stories met swipe-up

Instagram feed foto vanaf €49 + €5 per 1000 volgers
Foto, mits passend, met (hash)tag en link in bio (minimaal 24u) te plaatsen
op één van onze accounts.
Instagram Stories (24u) vanaf €5 + €5 per 1000 volgers
Foto met tag en swipe-up (enkel bij 10K+ accounts). 50% korting op tweede
achtereenvolgende Story.

t.w.v. €69
t.w.v. €49
t.w.v. €149
t.w.v. €147

3

HTSPT-brandpartner abonnement €999
Tweemaal een Pro Advertorial per jaar
t.v.w. €1.398
Artikel op HTSPT.co in NL en ENG
Eigen informatie, herschreven door de redactie
Tot ca. 400 woorden
5 foto’s
Uitgelicht voor 10 dagen als topartikel
Facebookbericht
Instagram feed foto
3 Instagram Stories
Plus eenmaal een plaatsing van een eigen persbericht op HTSPT.co
Tot 200 woorden (ex. titel), twee foto’s en 1 link
Plaatsing op Facebook en Instagram Stories met swipe-up
3 extra Instagram Stories per jaar

4

Media-partner / bespoke deal
CTA-buttons
In-article banners
Backlink exchange
Sponsorships
..

S o c i a l e m e d i a - losse tarieven

Facebookbericht €49
Post tot ca. 50 woorden, met tag, link en foto van websitepagina te plaatsen
via ons kanaal. Posts met winacties hebben gemiddeld meer interactie.

t.w.v €299
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