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De drukst bezochte
zakensites in België

Key figures websites

Tijd.be | lecho.be zijn de websites van de
Belgische zakenkranten De Tijd | L’Echo.
Zij spitsen zich toe op de zakenwereld
en de financiële wereld, en vormen de
referentie in de sector van de economische en financiële communicatie. Zij
verlenen zo realtime toegang tot informatie aan bedrijfsleiders, managers en
investeerders die deze websites dagelijks
als werkinstrument gebruiken.

Uniek bereik
/ werkdag
263.000

Pageviews
/ werkdag
1.988.000

/ maand
1.744.000

/ maand
50.016.000

Bezoekersprofiel tijd.be | lecho.be

12%
manager of vrij
beroep

30%
vrouw

41%
bachelor of
hoger
21%
master of hoger

70%
man

Leeftijd

38%
35-54 jaar

31%
Sociale klasse 1-2

19%
<35 jaar

21%
55-64 jaar

Algemene verkoopsvoorwaarden consulteerbaar via www.trustmedia.be

Geslacht

Bron CIM press 2020 – tijd.be | lecho.be – profiel op LLP; CIM Internet - Sept-Nov 2020 tijd.be | lecho.be
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Premium banners

ROS-pack IMU 300x250px

Positie 1 / 2
• Sticky advertentiepositie (statisch
of geanimeerd***) die een groter
engagement garandeert
• Exclusief op de homepage (182.435
bezoekers/dag)
• Link naar de website van het bedrijf.

IMU (statisch of geanimeerd***) ROS
op tijd.be of lecho.be gedurende 1 week
(in euro, excl. BTW)

aantal impressies (1 week)

tarief

tijd.be

300.000

1.530

lecho.be

200.000

1.020

(in euro, excl. BTW)

1 dag (24u)

2 dagen (48u)

tijd.be

1.720

2.580

lecho.be

630

945

tijd.be + lecho.be

2.350

3.525

Extra Incl. doorplaatsing mobiele site
en app. Gegarandeerd extra visibiliteit.
* Reservatie volgens beschikbaarheid
* * Steeds aanleveren in 300x250
px
en
6 0 0x5 0 0
px
(Retina)
*** Gif met animatie, geen flash/max. 100
KB/72 dpi/max. 15 sec. - stilstaand beeld op
het einde, geen loop na 15 sec. .

Immo packages

Premium banners

Premium banners: packages

Newsletters

Mailings: content mailing vastgoed

Extra Inclusief doorplaatsing mobiele
website en app. Gegarandeerd extra
visibiliteit.
* Reservatie volgens beschikbaarheid
** Steeds aanleveren in 300x250 px en
600x500 px (Retina)
*** Gif met animatie, geen flash/max. 100
KB/72 dpi/max. 15 sec. - stilstaand beeld op
het einde, geen loop na 15 sec.

E-direct mailing

Algemene voorwaarden

Contact

Algemene verkoopsvoorwaarden consulteerbaar via www.trustmedia.be

Medium Rectangle (IMU)* —
300x250 px**
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Premium banners: packages
Bereik het volledige ecosysteem, vastgoedcommunity van De Tijd Immo
| L’Echo Immo met de aantrekkelijke
packages.
Extra Ook grotere visibiliteit gegarandeerd op mobile

Day 1

Day 2
online bannering

(in euro, excl. BTW)

print

Mobile*; App**
Inclusief website

Run Of Site
(ROS)*

Retargeting*
Lezers met een
passie voor
vastgoed

De Tijd immo;
L’Echo Immo
Aansluitend op
zaterdag of op
de eerstvolgende
Superior Position

300x250 px;
600x500 px
(retina)

300x250 px;
600x500 px
(retina)

300x250 px;
600x500 px
(retina)

300x250 px;
600x500 px
(retina)

180mm H x
192 mm B ***

1 dag

NL: 125.000
impressies
FR: 67.500
impressies

1 dag

1 dag

1 dag

Tarief

Sleutel op de deur

Casco
Reservatie volgens beschikbaarheid;
* Gif met animatie, geen flash/max 100 kb/72 dpi/max 15 sec (stilstaand beeld op het einde, geen loop na 15 sec);
** Statisch;
*** Doorplaatsing in digitale krant (tablet & smartphone).
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tijd.be

4.615

lecho.be

2.570

tijd.be | lecho.be

7.185

tijd.be

2.455

lecho.be

1.075

tijd.be | lecho.be

3.530

Algemene verkoopsvoorwaarden consulteerbaar via www.trustmedia.be

HomePage*
Positie 1 of 2
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Newsletters

+

News - Newsletter

Immo - Newsletter

News (IMU*) — 300x250 px**

Immo Newsletter (IMU*) —
300x250 px**

• Medium Rectangle (statisch) in de
Newsletter van De Tijd | L’Echo,
• Link naar de site van het bedrijf.
• Verstuurd in de ochtend (365.260 registraties), middag (57.374 registraties) en avond (69.354 registraties).
• Op woensdag / donderdag / vrijdag
(in euro, excl. BTW)

registraties

tijd.be

lecho.be

combi

491.988

2.760

1.700

4.460

* Reservatie volgens beschikbaarheid
** Steeds aanleveren in 300x250 px

Immo- Newsletter

Newsletter Pack
Combineer de Newsletter van
tijd.be | lecho.be en de Immo Newsletter
aan een voordelig tarief.

• Medium Rectangle in een newsletter
gewijd aan de vastgoedmarkt
• Bereik 124.088 lezers geïnteresseerd in vastgoed. Zij investeren
immers tot 6 maal meer in vastgoed
dan het gemiddelde en 44 % van
de lezers zijn van plan om in deze
sector te investeren.
• Mogelijk op dinsdag

(in euro, excl. BTW)

tijd.be

lecho.be

combi

3.400

2.015

5.415

Deadline aanleveren
materiaal
5 werkdagen voor verschijning.

Annulatie
Vanaf 10 werkdagen voor verschijning wordt bij annulatie 100% gefactureerd.

(in euro, excl. BTW)

registraties

tijd.be

lecho.be

combi

124.088

1.020

540

1.560

Algemene verkoopsvoorwaarden consulteerbaar via www.trustmedia.be

News - Newsletter

Bron: GfK Probe Nov 2018 - Oct 2019
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Online content pack: vastgoed
Target lezers met een passie
voor vastgoed

Voorbeeld Content Mailing

De lezers van de merken De Tijd | L’Echo,
de magazines en websites, hebben een
uitgesproken passie voor vastgoed voor
eigen gebruik of als investering. Richt u
tot dit unieke lezerspubliek. Opteer voor
een persoonlijk online content package
en target zo lezers met een grote interesse in vastgoed.

Eigen pagina op tijd.be | lecho.be
gedurende 1 maand
• Eigen artikelpagina op tijd.be |
lecho.be bereikbaar via “Call To
Action”-link in contentmail en via de
Partner Content Box op de home-

All-in service
Content Republic, de contentmarketingcel binnen Trustmedia, verzorgt de
opmaak in een eenvoudig proces via
telefonisch contact (intake + validatie).
Het geheel vraagt een doorlooptijd van
6 weken.
Algemene verkoopsvoorwaarden consulteerbaar via www.trustmedia.be

Exclusieve mailing: bereik min.
12.000 lezers
Mailing met uw boodschap in NL en/
of FR. Uw verhaal rechtstreeks bij min.
10.000 lezers geïnteresseerd in vastgoed. De contactlijst wordt daarenboven nog aangevuld met min. 2.000 extra
e-mailadressen uit de vastgoedtool De
Tijd | L’Echo Immo Invest.

Partner Content Box op tijd.be | lecho.be

Tarief
(in euro, excl. BTW)

tijd.be

lecho.be

6.140

6.140

page van tijd.be | lecho.be.
• Maand lang visibiliteit op tijd.be |
lecho.be en partner content box
Activatiecampagne
• Activatiecampagne via de Partner
Content Box op tijd.be | lecho.be
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E-direct mailing
U levert ons de html mail aan en wij versturen die naar een database samengesteld op basis van uw segmenten.
Hiervoor kan u gebruik maken van een
aantal criteria die u zelf kan selecteren
uit een vooropgestelde lijst.
Prijs per adres (in euro, excl. BTW)

registraties

tijd.be lecho.be combi

min 4.000 adressen

0,60

0,60

0,60

vanaf 7.000 adressen

0,50

0,50

0,50

* Reservatie volgens beschikbaarheid
Algemene verkoopsvoorwaarden consulteerbaar via www.trustmedia.be
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Technische specificaties
Desktop

Tablet (horizontal)

Tablet (vertical)

Smartphone

IMU / Medium Rectangle

300px x 250 px

300px x 250 px

300px x 250 px

600px x 500px

Leaderboard

840px x 150px

840px x 150px

728px x 90px

640px x 100px

Deadline aanleveren materiaal
5 werkdagen voor verschijning.

Annulatie
Vanaf 10 werkdagen voor verschijning
wordt bij annulatie 100% gefactureerd.
Bij annulatie uit een campagne of jaarovereenkomst wordt de toegestane
volumekorting herzien en gefactureerd.

Desktop
300px x 250px

Immo packages

Tablet (Horizontal)
300px x 250px

Premium banners

Tablet (Vertical)
300px x 250px

Premium banners: packages

Leaderboard: homepage (fix & mobile)

Smartphone
aan te leveren
formaat:
600px x 500px

Newsletters

Desktop
840px x 150px

Mailings: content mailing vastgoed

E-direct mailing

Tablet (Horizontal)
840px x 150px

Algemene voorwaarden

Tablet (Vertical)
728px x 90px

Contact

Smartphone
aan te leveren
formaat: 640px
x 100px

Algemene verkoopsvoorwaarden consulteerbaar via www.trustmedia.be

Medium Rectangle (IMU): homepage (fix & mobile), app
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Real Estate
realestate@trustmedia.be
+32 (0)2 422 05 09

Algemene verkoopsvoorwaarden consulteerbaar via www.trustmedia.be -Update 08/2021

Get in contact

Tour & Taxis — Havenlaan 86 C B309, 1000 Brussel — trustmedia.be
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