Tariefkaart
Telegraaf VNDG 2017
De Telegraaf heeft er met Telegraaf VNDG een compleet nieuw videoplatform bij dat via
verschillende apparaten beschikbaar is. Op desktop via www.telegraafvandaag.nl en op
mobiel en tablet via de Telegraaf VNDG app (iOS/Android). De programma’s zijn on demand te
bekijken, gratis en voor iedereen. Telegraaf-abonnees hebben daarnaast gratis toegang tot het
premium aanbod op het platform.

Impact

Engagement

De tarieven voor video-advertising zijn gebaseerd op de TMG Tariefkaart

Het omarmen van programma’s kun je doen middels onze non-spot-

(pre-roll € 32,25 CPM). De mogelijkheden voor non-spot en native vanaf

mogelijkheden. Het aantal kijkers kan per aflevering verschillen.

€ 21,50 CPM.

De tarieven zijn gebaseerd op een CPM-tarief.

Spot / Video advertising

Bruto CPM

Non-spot / Branded advertising

Fixed posities
/ basis CPM

Pre-roll

€ 32,25

Header (semi-branded)

€ 26,88

Mid-roll

€ 32,25

Video Card

€ 21,50

Interactive eindframe

€ 37,63

Branded Sections

€ 21,50

Stitched Ad

€ 37,63

Branded Collections

€ 21,50

Branded Format

op aanvraag

Custom Made Format

v.a. € 40.000,-

Billboard VNDG ‘mede mogelijk gemaakt door’

€ 32,25

Breakbumper ‘in de content’

€ 32,25

Interstitial

€ 32,25

Neem contact op met je accountmanager
voor een afspraak of met Telegraaf VNDG.

Crosspromotie
Ter ondersteuning van de non-spot-mogelijkheden kun je
een crosspromotie in zetten. Dit doen we aan de hand van
Video-Cromo’s. Het aanjagen geschiedt over het gehele

Videocromo’s

Views

Video rectangle TMG Netwerk + carroussel

1.000.000

€ 5.000,-

Prerolls TMG Netwerk + carroussel

1.000.000

€ 20.000,-

Inarticle video TMG Netwerk + carroussel

1.000.000

€ 20.000,-

Fixed tarief

TMG-netwerk en is mogelijk in combinatie met TMG Datalab.
Zodat we altijd de door jou gewenste doelgroep bereiken.
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Tariefkaart
Telegraaf VNDG 2017
Telegraaf VNDG biedt impactvolle commerciële proposities passend bij de verschillende doelstellingen van adverteerders. Zo is het mogelijk om op een
krachtige manier bereik te realiseren middels video-advertising. En wanneer je meerdere contactmomenten wilt realiseren, kun je jouw merk koppelen aan een
sterk programma door middel van sponsoring of productplacement.

Zoeken

VNDG
Categorieën
Mijn VNDG
Programma’s

Contact
Privacy
Gebruiksvoorwaarden
Cookies

Inloggen

Branded Video Card

Pre-roll en Mid-roll

Zoeken

VNDG
Categorieën
Mijn VNDG
Programma’s

Contact
Privacy
Gebruiksvoorwaarden
Cookies

Inloggen

Branded section

Billboard VNDG ‘mede mogelijk gemaakt door’

Tailor Made

Zoeken

Naast het omarmen van onze programma’s of het claimen van een sectie op
Telegraaf VNDG hebben we uiteraard talloze mogelijkheden die bij kunnen

VNDG

dragen aan het behalen van jouw doelstellingen en het bereiken van jouw

Categorieën
Mijn VNDG

gewenste doelgroepen. We gaan graag met je in gesprek over onze tailor-

Programma’s

made oplossingen op het gebied van branded content en data!

Neem contact op met je accountmanager voor een

Contact

afspraak of met Telegraaf VNDG.

Privacy
Gebruiksvoorwaarden
Cookies

Inloggen

Branded Header + Productplacement
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