
Sitemasters.be - Prijzen lijst 

1. Banner op elke pagina 

 

Omschrijving 
 
Een banner van 120x60 px op alle pagina’s van Sitemasters 
in de linkerboven hoek. Deze kan gewisseld worden met 
maximum één andere banner. 
 
Prijzen 
 

Periode Prijs Korting 
1 mnd € 50,00  
3 mnd € 120,00 = 20% korting 
6 mnd € 195,00 = 35% korting 
1 jr € 300,00 = 50% korting 

 

 
Motivatie 

Het voordeel van deze advertentie is dat deze bekeken wordt door bijna elke bezoeker die op Sitemasters 
komt. Omdat deze links bovenaan staat springt deze direct in het oog. Een advertentie op deze plaats wordt 
gemiddeld ongeveer 30.000 keer bekeken per maand  bekeken. 

 

 

2. Hyperlink op elke pagina 

 

Omschrijving 
 
Een hyperlink die op elke pagina komt. Maximum 20 
karakters en maximum 2 woorden. 
 
Prijzen 
 

Periode Prijs Korting 
1 mnd € 30,00  
3 mnd € 72,00 = 20% korting 
6 mnd € 117,00 = 35% korting 
1 jr € 180,00 = 50% korting 
(tip) achter link = 15% extra 

 

Motivatie 

Het grootste benefit wat je met een link haalt is dat webrobots zoals Google dit crawlen waardoor uw pagerank 
stijgt en uw website dus hoger komt in zijn zoekresultaten. Pagerank is een algoritme dat Google gebruikt om 
websites op een juiste manier te tonen in zijn zoekresultaten. Hoe hoger je pagerank, hoe hoger je komt in 
Google.  



3. Tekst op elke pagina 

 

Omschrijving 
 
Een tekst die verschijnt op elke pagina links bovenaan 
boven het algemeen menu van SItemasters. Deze tekst mag 
maximum 250 karakters bevatten en twee hyperlinks. 
 
Prijzen 
 

Periode Prijs Korting 
1 mnd € 85,00  
3 mnd € 204,00 = 20% korting 
6 mnd € 331,00 = 35% korting 
1 jr € 510,00 = 50% korting 

 

Motivatie 

Dit is een soortgelijke advertentie als advertentie "2. Hyperlink op elke pagina", maar met het verschil dat deze 
advertentie een beter resultaat geeft omdat er verschillende woorden worden geïndexeerd.  Deze advertentie 
wordt ook meer bekeken omdat deze bovenaan staat en beter opvalt. Gemiddeld zal deze advertentie 70.000 
keer per maand worden bekeken. 

 

4. Advertentie op de lijst met meer dan honderd webhostings 
 

 

Omschrijving 
 
Een hyperlink + tekst van 10 woorden op een heel populaire 
pagina op Sitemasters die in Google veel wordt getoond bij 
het zoeken naar webhosting. Maximum worden 5 
webhostings getoond op deze advertentieplaats. 
Zie: http://www.sitemasters.be/webhosting/3/niet_gratis 
 
Prijzen 
 

Periode Prijs Korting 
1 mnd € 25,00  
3 mnd € 60,00 = 20% korting 
6 mnd € 97,50 = 35% korting 
1 jr € 150,00 = 50% korting 

 

Motivatie 

Deze pagina scoort zeer goed in zoekmachines als Google. Mensen die een webhosting nodig hebben zoeken 
wel eens in deze lijst. U heeft natuurlijk veel meer  als u bovenaan op deze lijst staat. Deze pagina wordt meer 
als 1000 keer bezocht per maand. Het grootste voordeel is dat de bezoekers die op deze pagina komen een 
webhosting nodig hebben. 



5. Advertentie op de webhosting pagina 

 

Omschrijving 
 
Een hyperlink + tekst van 10 woorden op een heel 
populaire pagina op Sitemasters die in Google veel 
wordt getoond bij het zoeken naar webhosting. 
Maximum worden 3 webhostings getoond op deze 
advertentieplaats. Deze pagina wordt meer bezocht 
als advertentie 4. 
Zie: http://www.sitemasters.be/webhosting 
 
 
Prijzen 
 

Periode Prijs Korting 
1 mnd € 50,00  
3 mnd € 120,00 = 20% korting 
6 mnd € 195,00 = 35% korting 
1 jr € 300,00 = 50% korting 

 

 

Motivatie 

Deze pagina scoort zeer goed in zoekmachines als Google. Deze pagina wordt meer als 5000 keer bezocht per 
maand. Het grootste voordeel is dat de bezoekers die op deze pagina komen een webhosting nodig hebben. 

  



6. Advertentie op elk forum bericht 
 
Voorbeeld: 
 

 
 
Omschrijving: 
 
Een banner op elk forumbericht op Sitemasters. Er staan al meer dan 37.000 forum berichten op Sitemasters. 
De banner wordt geplaatst tussen het forumbericht en het eerste antwoord. 
 
De banner wordt gewisseld met maximum 2 andere banners. Het is mogelijk dat u alleen op deze plaats staat 
als er geen andere adverteerders zijn. 
 
Zie: http://www.sitemasters.be/forum/1/38439/PHP/Greybox_vraagje 
 
Prijzen: 
 

Periode Prijs Korting 
1 mnd € 40,00  
3 mnd € 96,00 = 20% korting 
6 mnd € 156,00 = 35% korting 
1 jr € 240,00 = 50% korting 

 

 

Motivatie: 

Op een community als Sitemasters is het forum het meest bezochte onderdeel van de website. Onze meeste 
hits komen binnen op forumberichten. Elke dag komen er meer dan 2000 mensen op ons forum terecht. 

 



7. Advertentie op elke tutorial 
 
Voorbeeld: 

 

 
Omschrijving: 
 
Een banner op elke tutorial bovenaan op Sitemasters. Er staan al meer dan 372 tutorials op Sitemasters. 
De banner wordt met maximum 1 banner gewisseld. 
 
Zie: http://www.sitemasters.be/tutorials/30/1/583/nieuw/NL_Freelancer,_en_nu 
 
Prijzen: 
 

Periode Prijs Korting 
1 mnd € 60,00  
3 mnd € 144,00 = 20% korting 
6 mnd € 234,00 = 35% korting 
1 jr € 360,00 = 50% korting 

 

 
Motivatie: 

Totaal zijn er al 5 miljoen pagina weergaves gemeten sinds 2003. Gemiddeld komen er ongeveer 1000 mensen 
per dag op onze tutorials. 

 



8. Advertentie op elk script 
 
Voorbeeld: 

 

 
Omschrijving: 
 
Een banner op elk script bovenaan op Sitemasters. Er staan al meer dan 843 scripts op Sitemasters. 
De banner wordt met maximum 1 banner gewisseld. 
 
Zie: http://www.sitemasters.be/scripts/1/15/447/PHP/Contactformulier,_eenvoudig. 
 
Prijzen: 
 

Periode Prijs Korting 
1 mnd € 50,00  
3 mnd € 120,00 = 20% korting 
6 mnd € 195,00 = 35% korting 
1 jr € 300,00 = 50% korting 

 
 
Motivatie: 

Totaal zijn er al 4,5 miljoen pagina weergaves gemeten sinds 2003. Gemiddeld komen er ongeveer 1000 
mensen per dag op onze scripts. 

 


