
Hét platform voor inspiratie & informatie, 
met een brede doelgroep.

Een ruim bereik op web en app.
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Meer over Weerplaza

- Afhankelijk van seizoen tussen 2 en 4 miljoen gebruikers.

- Bijna 1 miljoen gebruikers in de specifieke 
wintersportsectie gedurende het seizoen

- Meer dan 1 miljoen app downloads.

- Mogelijkheid tot ‘audience targeting’. Zo specifiek 
mogelijk naar de doelgroep. (nieuw)

- Ruime mogelijkheid voor branding door verschillende 
bannerpakketten.

- Mailbestand met gedurende het seizoen meer dan 
25.000 actieve gebruikers van diverse nieuwsbrieven, in 
verschillende doelgroepen.

- Meer dan alleen het dagelijkse weerbericht.

- Verschillende uitgebreide portals, zeer uitgebreid in 
wintersport en activiteitenweer.



Audience targetting

Op basis van gedrag en eigenschappen van de bezoekers 
worden ‘profielen’ gecreëerd. Met deze informatie is het bij 
Weerplaza.nl mogelijk om campagnes nog gerichter te targeten 
op een specifieke doelgroep. Hierdoor komt een relevante 
boodschap op het juiste moment voor de juiste gebruiker, 
voorbeelden; Wintersport  & actieve (vakantie) reizigers 
audiences zijn erg populair

Weer- of geotargetting

Weerplaza.nl is het ideale platform als het gaat om 
targettingopties op basis van weerelementen. Alleen uw ads
laten zien bij regen, een hoge of juist lage temperaturen? 
Allemaal geen probleem. 

Ook is het mogelijk op specifieke dorpen, skigebieden of landen 
in de wereld te targeten. Vraag naar alle mogelijkheden.

Resultaat!

Resultaat boeken door een combinatie van de meest recente 
data, een groot en divers bereik op een platform met 
kwalitatieve content. 



Floor Ad
- Prominente visibility
- Veel ruimte voor branding, 

boodschap en animatie

Take over / Wallpaper
- High Impact / zeer prominent.
- Goede performance

High impact op Weerplaza.nl

Billboard
- High Impact 
- Goede performance



Leaderboard / Billboard
- Als intro of afsluiter van de pagina
- 728 x 90 pixels / 970 x 250 pixels

Rectangle / Large rectangle
- Posities boven en onder de vouw
- Veelzijdig bannerformaat
- 300 x 250 pixels / 336 x 280pixels

Half page ad
- Grote visibiliteit
- Veel mogelijkheden, zoals video en 

imago campagnes
- Formaat 336 x 600 pixels / 336x600

Branding op Weerplaza.nl



Nieuw: Native advertising op Weerplaza
Focus op branding + performance

Waarom native advertising?

- Zeer hoge CTR
- Directe link naar de partner
- Passend in de omgeving op de website

Vakantietip

- Combinatie van beeldmateriaal en beschrijving.
- Direct in de leesrichting van de gebruiker, 

passend bij de content van de pagina.
- Duidelijke call-to-action.
- Exclusieve plaatsing op homepage mogelijk.

Hotel van de week

- Combinatie van beeldmateriaal en beschrijving.
- Passend bij de content van de pagina.
- Duidelijke call-to-action.
- Grote visibiliteit.
- Exclusieve plaatsing op homepage mogelijk.



Weerplaza apps

Rectangle
- 300 x 250 px / 320x240
- Meer ruimte voor de boodschap, 

ideaal voor branding
- Prominent in beeld

Mobile leaderboard
- 320 x 50  / 320x x 100px
- Direct in beeld
- Meest gebruikte formaat op mobiel
- Ideaal voor een korte boodschap en 

activering gebruiker

Wist je dat?

- Het bij ons mogelijk is om heel 
specifiek te targeten op web en in app!

- De targeting niet alleen op 
bestemming, specifieke pagina of 
positie kan worden ingezet maar ook 
op Wintersport audience!

- Het ook mogelijk is om te targeten op 
elementen als regen, zon, sneeuw of 
temperatuur!



Nieuw: Nieuwsspecial – door de redactie

- Unieke content, mogelijkheid voor foto’s, video embedding.

- Volledige informatie , koppeling met het weer.

- In de spotlight op de homepage tussen weernieuws.

- Ondersteuning via social media (85k volgers).

“Gevaar voor lawines, niveau 3 en hoger op lawineschaal”

“Wat te doen bij slechtere omstandigheden op de piste? 
Enkele tips van de ANWB voor onderweg en op vakantie”

“Ga jij voorbereid en
goed verzekerd de 
piste op?”

Case ANWB



De focus op performance?
Ook dan Weerplaza.nl

Nieuwsbrieven – wintersport - specials

- Zeer hoge CTR, directe link naar partner.

- Verschillende doelgroepen en templates (o.a. sneeuwalarm, dagelijkse 
weermail, wielerfans, schaatsspecials, etc.).

- Meer dan 25.000 actieve gebruikers, per bestemming of breed te targeten.

Ideaal voor het gebruik van exclusieve
kortingscodes en communiceren van acties. 
Vroeg in het seizoen of juist lastminute.



Contact met Infoplaza

Wilt u een advertentie inkopen
of meer informatie over de 
mogelijkheden van adverteren
op één van onze platformen?

Neem dan contact op met 
Infoplaza:

Esmeralda van Dasselaar
René Westening

E-mail : traffic@infoplaza.nl
Tel.      : 085 – 21 03 008
Web    : www.infoplaza.nl

Infoplaza Media Netwerk

Infoplaza is meer dan alleen uitgever van Weerplaza. Naast gespecialiseerde
weersinformatie biedt Infoplaza ook informatie en oplossingen voor verkeer
en OV, voor zowel consumenten als oplossingen op maat voor bedrijven. 
Meer informatie? Neem dan contact op met Infoplaza. Bekijk ook onze
andere platformen op web en app:

mailto:traffic@Infoplaza.nl
http://www.infoplaza.nl/

