
Op onze website en via Facebook brengen wij nieuws, korte 
documentaires en informatie uit de regio Midden-Limburg. 

Uw banner op Midden-Limburg Actueel
Het is mogelijk om op onze website te adverteren, hiervoor heeft u de keuze 
uit meerdere mogelijkheden die hieronder worden toegelicht.

A Superleaderboard
•  Door zijn prominente positie op de start- en 

volgpagina’s voor 100% zichtbaar.
•  Exclusieve plaatsing voor minimaal één week.
•  Rouleert mee boven alle nieuwsberichten.
 
B  Full banner
•  Betreft één van de banners die om de 
 zes berichten wordt geplaatst.
•  Rouleert mee onder alle nieuwsberichten.
•  Full banner kan door meerdere klanten 

tegelijk worden afgenomen.

C  In the picture
•  Door zijn positie op start- en volgpagina’s 

goed zichtbaar.
•  Exclusieve plaatsing voor minimaal één week.

D Deelnemer groot &  E  Deelnemer klein
Het verschil tussen een kleine of grote 
deelnemer is de afmeting van de banner. 
Grote deelnemers zijn eerst te zien en 
vervolgens de kleine deelnemers.
•  Plaatsing in de deelnemers carrousel op de 

startpagina. 
•  Plus een plaatsing op de deelnemerspagina. 
•  Deelnemers komen ook naast elk 

nieuwsbericht, in de rechterkolom, voorbij. 
•  Iedere deelnemer krijgt een eigen 

bedrijfspagina met headerfoto, een korte 
tekst inclusief ruimte voor twee foto’s en 
contactgegevens. 

TARIEVEN & AFMETINGEN
Prijzen zijn exclusief productiekosten en BTW.
A Superleaderboard   728 x 90  px  € 295,-  p/wk, p/regio 
B Full banner   468 x 60  px € 195,-   p/wk, p/regio
C In the picture  300 x 250  px € 100,-  p/wk, p/regio
D Deelnemer groot  300 x 250  px € 69,95 *  p/mnd alle regio’s
E Deelnemer klein  300 x 100  px € 39,95 *  p/mnd alle regio’s
* Bij een jaarcontract krijgt u de 12e maand gratis.

SPECIFICATIES
Banners zijn altijd zonder geluid. De banners worden door ons doorgelinked 
naar de door u opgegeven weblink. U kunt uw banner kant-en-klaar bij ons 
aanleveren als een RGB jpg-, gif- of png-bestand, maar wij kunnen ook een 
banner voor u maken. Aanpassingen in aangeleverde banners, die door 
ons moeten worden uitgevoerd, omdat het bestand niet compleet is of niet 
voldoet aan betreffende eisen worden tegen kostprijs doorberekend.
Bestanden moeten een week voor plaatsing worden aangeleverd onder 
vermelding van de plaatsingsdatum.
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Effectieve mediakanalen
Goed bekeken, met een groot en breed bereik.

Midden-Limburg Actueel is een mediakanaal dat door 
Storyhunter.nl wordt beheerd. Het is onderdeel van 
diverse relevante media waarop online, offline en 
streaming content wordt gedeeld. Mediakanalen die 
goed bekeken worden, met een groot en breed bereik. 
Dat onze content erg goed gelezen, gezien, gedeeld, 
bezocht én beleefd wordt, bewijzen de cijfers. 
Kijk voor meer informatie op www.storyhunter.nl

Midden-Limburg Actueel
Biest 18,  6001 AR Weert 
T: 0495 - 45 17 25 
E: info@middenlimburgactueel.nl

Websites  Facebook.com/
middenlimburg-actueel.nl MiddenLimburgActueel
weert-actueel.nl WeertActueel
nederweert-actueel.nl GemNederweertActueel
ospel-actueel.nl OspelActueel
leudal-actueel.nl LeudalActueel
leveroy-actueel.nl LeveroyActueel
cranendonck-actueel.nl CranendonckActueel
kinrooi-actueel.nl KinrooiActueel
hamont-achel-actueel.nl HamontAchelActueel

Vimeo
Vimeo.com/middenlimburg

Twitter.com/
MLimburgActueel
LeveroyActueel
OspelActueel
WeertActueel_

middenlimburgactueel.nl is een handelsnaam van 
SCHREURS Commercial Artwork B.V. in Weert.

Storyhunter is een team van gepassioneerde 
verhalenvertellers. Creatieve filmmakers, video-
journalisten, fotografen en redacteuren. Continu op 
zoek naar nieuws, interessante verhalen, interessante 
mensen en onderwerpen. Daarnaast maken en 
verslaan we nieuws in heel Midden-Limburg. 
We vertellen verhalen die het waard zijn om gedeeld 
te worden. We bieden aan inwoners, bedrijven en 
bezoekers aan Weerterland en Cranendonck, een 
aantal krachtige websites, social mediakanalen 
en gedrukte media. We ontwikkelen daarvoor 
waardevolle en relevante lifestyle, zakelijke en 
journalistieke content die mensen informeert en in 
beweging brengt.

Getoont voorbeeld 
hierboven is vanaf een 
computerscherm. 
De website is responsive, 
de layout kan op een 
tablet en smartphone 
iets afwijken.


