Verhoog uw VINDBAARHEID online, maak nú een zoekprofiel aan!
ALLE MOGELIJKHEDEN

Genoemde prijzen zijn exclusief btw en per jaar (tenzij anders vermeld)

OMSCHRIJVING

Uw keuze

Bedrag

Pakketnaam

Bedrijfsnaam, adres, postcode, plaats en telefoonnummer
€
0,00
 €
0,00 BASIS
LET OP! Het BASIS pakket is een gratis vermelding, daarom worden deze gegevens niet opgenomen in de zoekfunctie!

ABONNEMENTEN - looptijd 1 jaar
Basisgegevens uitbreiden met
E-mailadres en website (doorklikken mogelijk)
Logo bij uw bedrijfsprofiel èn in de klikbare logostreamer op de homepage
Vermelding in 1 categorie
Vermelding in 2 categorieën extra
(Bedrijfs)omschrijving van 150 posities
Google Maps weergave

€
€
€
€
€
€
(Sub)Totaal €

Alle onderdelen hierboven aangekruist? (Uw directe korting is € 51,00)

95,00
48,00
13,00
22,00
22,00
10,00
210,00








U betaalt dan

 €





159,00 STANDAARD

Het STANDAARD pakket is verder uit te breiden met
Vermelding in 3 categorieën extra
(Bedrijfs)omschrijving tot 100 woorden
Bedrijfspagina's met ruimte voor diensten, tarieven, foto's en bedrijfsfilm (media)
Offerteaanvragen via Transport.nl ontvangen
(Sub)Totaal

€
€
€
€

33,00
95,00
470,00
32,00

€

840,00

Alle onderdelen hierboven ook aangekruist? (Uw directe korting is € 205,00)

U betaalt dan

 €

€
€
€

 of
 of


635,00 UITGEBREID

Meervoudige plaatsingsmogelijkheden (Onbeperkt plaatsen van ...)
Nieuwsberichten en/of evenementen
Opleidingen
Vacatures

Totaal €
Één van de onderdelen hierboven aangekruist? (Uw directe korting is € 605,00)

1.550,00
1.550,00
1.550,00
2.390,00

U betaalt dan

 € 1.785,00 ONGELIMITEERD

AFZONDERLIJKE MOGELIJKHEDEN
Enkelvoudige plaatsing (uitsluitend voor abonnementhouders)
Nieuwsbericht of evenement
Opleiding - looptijd één jaar
Vacature - looptijd drie maanden
Servicepakket vacatures: plaatsen/vervangen, inclusief maandelijks vernieuwen

Bedrag per stuk
€
€
€
€

11,00
50,00
30,00
5,00






Kies aantal
…
…
…
…

Adverteren met een BANNER op de homepage
Rectangle (horizontale rechthoek) - 300 x 250 pixels - plaatsingstermijn 2 maanden
€
600,00

Liever een kortere looptijd; onderbroken looptijd en/of tussentijds de banner wisselen? Geen probleem, neem contact met ons op!
Hoe meer onderdelen u kiest, hoe beter (nieuwe) klanten uw bedrijf zullen ZIEN èn VINDEN via Transport.nl!
Hoe meer specifieke informatie bij uw bedrijfsprofiel vermeld staat, door een uitgebreide omschrijving en/of
een groter aantal categorieën, hoe meer zoekwoorden ofwel trefwoorden aan uw bedrijfsprofiel gekoppeld zijn.

Hierdoor nemen de kansen, dat bezoekers van Transport.nl úw bedrijfsprofiel tegenkomen in de zoekresultaten, aanzienlijk toe.
Voorbeeld: u vervoert goederen naar Spanje en dit land is in uw omschrijving opgenomen.
Als iemand op Transport.nl na Ik zoek "Spanje" intypt, dan komen ze (ook) uw bedrijf tegen in de zoekresultaten.
Zonder deze specifieke omschrijving zal uw bedrijf bij deze zoekterm niet gevonden worden.
(Potentiële) klanten kunnen bij uw bedrijfsprofiel op Transport.nl direct alle benodigde gegevens vinden of
contact met u opnemen via het doorklikken naar uw e-mailadres of uw website.
Wacht daarom niet langer en sluit een (uitgebreider) pakket af!
En heeft u vragen, advies of hulp nodig? Laat het ons weten, wij helpen u graag! Bel +31 (0)26 3798914 of mail info@transport.nl

