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Banners
Plaats je boodschap waar de consument is:
op Spotta.nl
Spotta.nl is het grootste aanbiedingenplatform van Nederland waar consumenten
in één oogopslag en per categorie alle
nieuwe folders kunnen bekijken. Breng je
boodschap extra onder de aandacht van je
doelgroep met een prominente Banner op
dit platform. De Banners worden geplaatst
op Spotta.nl, in de Spotta app en in de
nieuwsbrief. Laat je Banner linken naar
je folder of je webshop en vergroot zo je
online traffic!

In het kort
•	Zichtbaarheid onder koopgerichte shoppers.
•	Vergroot het bereik van je communicatieboodschap.
•	Targeting opties om nog relevanter te zijn.
•	Extra traffic genereren naar je webshop, folder of winkel.

Met Spotta bereik je meer
zakelijk.spotta.nl

Hoe val ik op?
Volg de Spotta aanpak en samen identificeren en
lokaliseren we je doelgroep. Samen bepalen we welke
producten je het beste kunt inzetten, gedrukt en online.
En meten we continu of de aanpak werkt én hoe je in
de volgende ronde nog effectiever kunt zijn.

Alle voordelen op een rij
• Jouw boodschap extra onder de aandacht bij maar liefst 615.000 unieke bezoekers per maand.
• Je vergroot het bereik van je communicatieboodschap.
• Je bereikt consumenten nog gerichter met behulp van targeting:
- Regio targeting: op basis van stad en/of dorp.
- Device targeting: op basis van gebruik desktop, tablet of mobiel.
- Onderdeel website: op basis van bezoek homepage of een specifieke categorie.
• Je genereert extra traffic naar je webshop, folder of winkel.

Praktische informatie
•	Lever de materialen voor de banner minimaal 4 werkdagen voor livegang bij de Spotta accountmanager/
contactpersoon aan. Volg de Aanleverspecificaties banners.

Bijzonderheden
•	Wil je zelf de campagne kunnen meten? Lever dan de correcte en volledige utm-codes aan.
•	Naast het plaatsen van Banners, zijn er nog veel meer mogelijkheden om een folder of aanbieding op het online
platform onder de aandacht te brengen.
•	Met Topposities, Weekend Deals en een Actiebox krijgt de folder gegarandeerd extra zichtbaarheid. Een mooie
aanvulling op het bereik dat de fysieke folder realiseert!

Relevante documenten
• Aanleverspecificaties Banners

