
Atletiekunie leden Niet-Atletiekunie leden

Promotiepakketten Hardlopen.nl en evenementen

Inhoud promotiepakket:

* * Houd rekening met beschikbaarheid van plekken. Op de evenementenkalender kunnen 3 evenementen tegelijk uitHoud rekening met beschikbaarheid van plekken. Op de evenementenkalender kunnen 3 evenementen tegelijk uit
  gelicht worden en bij de hardlopen.nl nieuwsbrief 1 evenement per week.  gelicht worden en bij de hardlopen.nl nieuwsbrief 1 evenement per week.

€275,00 excl. BTW

€420,00 excl. BTW

€600,00 excl. BTW

€900,00 excl. BTW
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€200,00 excl. BTW 

€350,00 excl. BTW

€500,00 excl. BTW

€750,00 excl. BTW

• 2 aansluitende weken* (naar keuze)   
 uitlichten op de evenementenkalender
• Evenement uitlichten d.m.v. een banner  
 op een ‘hardloopdoel’-pagina 

• 1 week* uitgelicht in het evenemen-  
 tenblok van de wekelijkse hardlopen.nl  
 nieuwsbrief
• Advertising via social media kanalen 
 van hardlopen.nl

• Jouw banner op de kalenderpagina 
 van hardlopen.nl

• Redactioneel artikel

Jouw evenement nog prominenter in beeld?

Dat kan! We bieden vier verschillende hardlopen.nl promotiepakketten om jouw evenement 
uit te lichten en onder de aandacht te brengen. Via hardlopen.nl en de bijbehorende kanalen 

bereiken wij een grote groep hardlopers die jouw deelnemers kunnen worden! De inhoud en 
voorwaarden van de verschillende pakketten vind je in onderstaande tabel waarbij pakket A
telkens de basis is; aangevuld met het opvolgende pakket. 



Toelichting op de promotiepakketten
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2 aansluitende weken (naar keuze) uitlichten op de evenementenkalender*
Jouw evenement wordt 2 weken als hardlopen.nl topevenement gepubliceerd en staat bovenaan!. Je 

bepaalt zelf welke 2 aansluitende weken dit moeten zijn. Deze optie zorgt ervoor dat bezoekers van de 
evenementenkalender jouw evenement als eerste zien.

Jouw evenement uitgelicht op een doelgroepenpagina
Onze bezoekers, de hardlopers, zijn natuurlijk enorm divers in hun wensen en behoeften. Daarom hebben 
we voor elke doelgroep (beginner, 5km, 10km, halve marathon, marathon, trailrun) een aparte landingspagina 
met relevante artikelen, schema’s en evenementen. Bijvoorbeeld www.hardlopen.nl/10km-hardlopen. In het 
overzicht van evenementen op de betreffende landingspagina wordt jouw evenement getoond gedurende de 
promotieperiode van 2 weken. Als organisatie kies je het hardloopdoel waarop jouw evenement het meeste 
van toepassing is.

1 week uitgelicht in het evenementenblok van de wekelijkse nieuwsbrief*
Wekelijks wordt de hardlopen.nl nieuwsbrief verzonden naar 70.000 hardlopers. In het evenementenblok 
wordt jouwevenement bovenaan getoond gedurende de afgesproken promotieperiode.

Advertisement via social media
Via social media (Instagram; facebook) van hardlopen.nl zetten wij advertising uit ter waarde van €50,00. 
Omdat wij goed inzicht hebben in de hardlopers die verbonden zijn aan hardlopen.nl kunnen we voor jouw 
evenement relevant zijn via de juiste kanalen en met de juiste boodschap. Afhankelijk van de locatie van 
jouw evenement, de afstand en bijvoorbeeld de doelgroep kunnen we inzetten op relevant bereik.
Voor advertising op social media ontvangen we graag een rechtenvrije foto met de volgende afmetingen*:
Facebook: 1200 x 650  |  Instagram: 1080 x 1080

*Ingestuurd beeldmateriaal moet voldoen aan de AVG-eisen en dus rechtenvrij zijn

Banner op de kalenderpagina
Toon gedurende twee weken een banner van jouw evenement op de kalenderpagina van hardlopen.nl. Op 
die manier val je  nog beter op tussen alle andere evenementen. Als organisatie dien je zelf deze banner aan 
te leveren met de volgende afmetingen: Desktop: 728 x 90  |  Mobiel: 350 x 200

Artikel op hardlopen.nl
Kies je voor een redactioneel artikel op hardlopen.nl dan zal  één van onze freelance journalisten een interview 
afnemen met jullie organisatie. Het verhaal dat je als organisator wilt vertellen, is uiteraard in onderling over-
leg af te stemmen.  Denk bijvoorbeeld aan een bijzonder verhaal van een deelnemer of de unieke elementen 
van jouw evenement. Via de volgende verhalen kun je inspiratie opdoen. https://www.hardlopen.nl/artikelen/
evenementen/amgen-singelloop-breda-top-loopevenement-in-bourgondische-sfeer 

De foto die bij dit redactionele artikel komt, dient liggend te zijn en een afmeting te hebben van 1400 x 480. 
Het artikel wordt getoond  op www.hardlopen.nl/artikelen/evenementen en wordt de op de homepage van 
hardlopen.nl getoond.

Interesse?
Heb je interesse in het afnemen van een promotiepakket? Neem dan contact op via 
evenementen@atletiekunie.nl.

Bedrijven op jouw evenement?

Naast deze promotiepakketten om jouw evenement uit te lichten, denken we ook na over andere concepten:
• Hoe krijgen we samen met jou, als evenementenorganisator, bedrijven aan de start van jouw evenement?
• Wij kunnen voor bedrijven interessante voorbereidingstrajecten bieden richting jouw evenement. Op maat

en onder begeleiding van een gecertificeerde trainer.

https://www.hardlopen.nl/artikelen/evenementen/amgen-singelloop-breda-top-loopevenement-in-bourgondische-sfeer/

