
MEDIAKAART 2017
NederlandElektrisch.nl is hét leidinggevende Nederlandstalige online platform voor eenieder die betrokken is bij 
of geïnteresseerd is in elekrisch vervoer. Om alle informatie rondom de opkomst van elektrische mobiliteit goed 
te ontsluiten heeft het Formule E-Team, dat namens de Rijksoverheid de uitrol van elektrisch vervoer aanjaagt, 
het portaal www.nederlandelektrisch.nl opgezet. Hier staat alle informatie over elektrisch vervoer bij elkaar, van 
techniek tot subsidies, toegespitst op particulieren, bedrijfsleven en gemeenten.

ONLINE: WEBSITE
Website www.nederlandelektrisch.nl,  voorzien van nieuwsrubrieken, wiki, voertuigenoverzichten 
 en leveranciersdatabase   (Nederland Elektrisch Industry Register)
Bezoekers  49.223 bezoekers (1 januari 2016-31 december 2016) 
 + 97%  ten opzichte van kalenderjaar 2015
Pageviews  107.760 pageviews (1 januari 2016-31 december 2016) 
Per sessie  2,19 pageviews (1 januari 2016-31 december 2016) 
Sessieduur 2 minuten 11 seconden (1 januari 2016-31 december 2016) 

ONLINE: NIEUWSBRIEF
Nieuwsbrief Tweewekelijks (dinsdag)
Verspreiding 4.011 exemplaren (peildatum 1 januari 2017)
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PRIJZEN 2017
BANNERS: WEBSITE
Website full banner square (sidebar)*  € 490 p.mnd.  278 x 278 pixels (b x h, maximaal 2 JPG’s)
Website full banner rectangle* € 490 p.mnd. 873 x 109 pixels (b x h, maximaal 2 JPG’s)
 * stapelkorting: 5% per 4 weken, maximaal 35% korting

BANNERS: NIEUWSBRIEF 
Nieuwsbrief full banner € 190 p.week  564 x 104 pixels (b x h, maximaal 1 JPG)
Nieuwsbrief half banner € 110 p.week  277 x 104 pixels (b x h, maximaal 1 JPG)
 * stapelkorting: 5% per 4 weken, maximaal 35% korting

NEDERLAND ELEKTRISCH INDUSTRY REGISTER: WEBSITE
Organisaties kunnen zich gedurende een volledige jaargang op laten nemen in het online Nederland Elektrisch 
Industry Register, een database met bedrijfsprofi elen van leveranciers.
Industry Register € 249 (per jaargang)
De opname bestaat uit: - plaatsing organisatie in specifi eke categorieën
 - opname bedrijfsgegevens (naam organisatie, 
 - contactpersoon organisatie, straatnaam en
 - nummer, postcode en plaats, telefoon- en/of    
 - faxnummer, website-adres en links social media
 - omschrijving bedrijfsactiviteiten;
 - drie actuele product- en/of projectfoto’s;
 - onbeperkt online opname van persberichten
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• Dé portal van het Formule E-Team dat in Nederland 
namens de Rijksoverheid de uitrol van elektrisch 
vervoer stimuleert.

• Alle informatie over elektrisch vervoer op één 
centrale plek: van subsidies en een EV-Wiki tot het 
voertuigaanbod en het laatste nieuws.


