Tariefkaart Clubwear Startpagina
Wat kun t u met een uitgebreid bedrijfsprofiel:
•
•
•
•
•

•
•
•

Uw bedrijfsprofiel aanvullen met gegevens die iets over uw bedrijf vertellen. U kunt dagelijks uw gegevens aanpassen.
Verder kunt u 2 extra url’s plaatsen naar andere bedrijven die u beheert.
U kunt 10 extra product en/of bedrijfsfoto’s toevoegen met omschrijving (dus ook aanbiedingen)
U mag 1 evenement per week plaatsen in het onderdeel evenementen, hierin kunt u bv acties of een uitverkoop aankondigen.
U kunt foto’s “taggen” in een evenement. U kunt kiezen uit een toekomstig evenement en hier een bijpassend artikel bij
plaatsen. U wordt geplaatst in volgorde van plaatsing. Via het evenement kan men ook direct doorklikken naar uw
bedrijfsprofiel waaruit men doorklikt naar uw website. De foto’s dienen wel in relatie te staan tot het evenement.
U mag incentives aanleveren voor het onderdeel Acties.
U kunt keywords toevoegen aan uw profiel
U ontvangt tevens een gratis vermelding op www.clubwear.startpagina.nl mits de categorie aanwezig is.

Kosten bedrijfsprofiel
Per kwartaal €35,Per halfjaar €50,Per jaar
€85,Kosten bij afname 2 bedrijfsprofielen
Per kwartaal €55,Per half jaar €80,Per jaar
€135,De kosten worden vooraf gefactureerd en na ontvangst van de betaling kun u inloggen in uw bedrijfsprofiel.
Algemene voorwaarden Clubwear Startpagina
•

•

•
•
•

Advertenties mogen geen uitingen bevatten die in strijd met de wet, overige regelgeving (waaronder de Nederlandse
Reclame Code), de openbare orde of de goede zeden zijn, racistisch zijn, discriminerend zijn noch mag de inhoud daarvan
inbreuk maken op de (intellectuele eigendoms)rechten van derden en andermans privacy.
Clubwear Startpagina behoudt zich het recht voor de inhoud en vorm van bedrijfsprofielen naar eigen inzicht en naar
redelijkheid te wijzigen zonder dat de Opdrachtgever recht heeft op schadevergoeding of restitutie van (een gedeelte van) de
met die betaling
U mag geen virussen verspreiden
Alle tarieven zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld en dienen vooraf te worden voldaan.
De advertentie periode zal niet stilzwijgend verlengd worden.

