
 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 

ADVERTENTIETARIEVEN 2011 
 

 
Casperflights.com (het huidige casper.frontier.nl) is dé site voor iedereen die geïnteresseerd is  in 

vluchtbewegingen boven luchthavens in Europa met maandelijks ruim 200.000 unieke bezoekers. Met 

een zeer snel groeiend bereik, biedt Casperflights.com u als adverteerder een meer dan interessante 
propositie. Het zeer specifieke bereik van Casperflights.com biedt unieke kansen om gericht uw 

doelgroep te bereiken. Het is zeer laagdrempelig want na één klik op uw advertentie is de bezoeker op 

uw site. Bovendien biedt internet de mogelijkheid om bijzonder snel een groot bereik op te bouwen. 

Door het interactieve karakter kunnen eventuele leads snel, efficiënt en persoonlijk worden omgezet in 
klantrelaties. Denk bijvoorbeeld aan een bestel-of reactieformulier. Internet biedt daarnaast 

analysemogelijkheden: hoe vaak is de advertentie vertoond, hoe vaak erop is geklikt, et cetera. 

Kortom, webvertising kan u op een relatief snelle wijze in contact brengen met uw doelgroep. Zo haalt 
u het maximale rendement uit uw budget. 

 

Online facts 
 

 
Alle luchthavens: 
 

� 200.000 unieke bezoekers per maand     
� 400.000 bezoeken per maand 
� Gemiddeld 69% terugkerende bezoekers per maand 
� Bezoekers surfen gemiddeld 14 minuten op Casperflights.com 
 
 
Nederland (casperflights.com/eham): 
 

� 125.000 unieke bezoekers per maand     
� 250.000 bezoeken per maand  
� Gemiddeld 69% terugkerende bezoekers per maand 
� Bezoekers surfen gemiddeld 14 minuten op casperflights.com/eham 

 
 

Adverteren op de website (per luchthaven): 

 
Half banner  € 275 per maand 

Full banner  € 400 per maand 

Leaderboard  € 700 per maand 

 
 
Advertenties worden roulerend vertoond en zijn gemiddeld 

30% van de tijd in beeld. 

Eventueel zijn c.p.m tarieven beschikbaar in overleg. 

Wij behouden ons het recht voor advertenties te weigeren 

die niet passen in de look en feel van de Casper site. 

 
Interesse? Mail ons voor meer informatie: info@casper.aero 

Casper BV 

Parklaan 32 

2011 KW  Haarlem 

Web www.casperflights.com 

Phone  +31(0)23 515 5115 

Mail info@casper.aero 

KvK  51021153 

VAT NL823048706B01 

Rabobank  1425.57.897 

 

 

 

 

Half Banner 

234 x 60 pixels 
Zorgt voor directe traffic naar uw 
eigen website 

 
Full Banner 

468 x 60 pixels 
Grotere zichtbaarheid en impact op 
bezoekers. 

 
Leaderboard 

728 x 90 pixels 
Toppositie boven of onderaan de site. 

 
 


