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op Kennisbank Grafisch Ontwerp

V1.0

The building blocks of Graphic Design



Introductie
Voor je zie je informatie met betrekking tot advertentiemogelijkheden bij Kennisbank Grafisch 

Ontwerp. Op dit moment zijn er vier mogelijkheden om te adverteren. Anders gezegd, je kunt 

bij ons een homepage link aanvragen, een footer link op elke pagina, een link op een artikel of 

door een vraag & antwoord te claimen als zijnde “jouw bijdrage” aan expertise aan Kennisbank 

Grafisch Ontwerp. 
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Introductie



Waarom adverteren
of sponsor worden
Als er meer linkjes van andere sites naar jouw website verwijzen, zullen zoekmachines gaan 

inzien dat jouw website belangrijk is en wordt je ranking steeds beter in Google. Je kunt het 

vergelijken met wat we in de offline wereld mond-tot-mond reclame noemen. Online noemen 

we dit “backlinking”.

De belangrijkste waarde van Kennisbank Grafisch ontwerp in dit verhaal is de hoge Domain 

Rating van de website en de autoriteit die deze site die het heeft ten opzichte van andere alter-

natieven (startpagina’s, buitenlandse linkjes). Wij hebben namelijk alleen maar relevante kennis, 

die zorgvuldig is samengesteld.

Ben jij op zoek naar een manier om de waarde van je eigen site flink te verhogen? En kun je met 

je bedrijf een link leggen met het topic grafisch ontwerp? Zoek dan niet verder!
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Onze meerwaarde

Domain rating van 65+;

Relevantere backlinks dan backlinks van startpagina’s of backlinks via India, Pakistan  enz.;

Goedkoper dan een blog en/of advertorial op nieuwssites (als VT Wonen).

Vertel mij meer!



Product 1

Als sponsor op de home pagina

Op deze en de volgende pagina’s zijn al onze producten uitgelicht. Het is bij ons mogelijk om 

zowel op de Home pagina te komen te staan, als op de detail pagina’s. Daarnaast is het zelfs 

mogelijk om op alle pagina’s te staan.

* Alle bedragen zijn ex BTW4 / 8

Producten

Lid

1 jaar 

€ 149,-*

€ 499,-*

Kom als sponsor op de 

Homepagina te staan

Homepage backlink

Domain Rating is 65+

Niveau 1

Nu aanvragen

Nu aanvragen

Jong-specialist

Kom als sponsor op de 

Homepagina te staan

Homepage backlink

Domain Rating is 65+

€ 399,-*

Nu aanvragen

3 jaar 

Niveau 2

Expert

5 jaar 

Kom als sponsor op de 

Homepagina te staan

Homepage backlink

Domain Rating is 65+

+1 gratis vraag & antwoord

Niveau 3

mailto:thomas%40grafisch-ontwerp.org?subject=Ik%20wil%3A%20Sponsor%20Home%2C%201%20jaar%2C%20149%2C-%2C%20Kennisbank%20Grafisch%20Ontwerp
mailto:thomas%40grafisch-ontwerp.org?subject=Ik%20wil%3A%20Sponsor%20Home%2C%205%20jaar%2C%20499%2C-%2C%20Kennisbank%20Grafisch%20Ontwerp
mailto:thomas%40grafisch-ontwerp.org?subject=Ik%20wil%3A%20Sponsor%20Home%2C%203%20jaar%2C%20399%2C-%2C%20Kennisbank%20Grafisch%20Ontwerp


Product 2

Claim je vraag & antwoord

* Alle bedragen zijn ex BTW5 / 8

Producten

Lid

1 jaar 

€ 80,-*

Claim je eigen vraag & antwoord

Page backlink

Domain Rating is 65+

Niveau 1

Nu aanvragen

Jong-specialist

Claim je eigen vraag & antwoord

Page backlink

Domain Rating is 65+

€ 220,-*

Nu aanvragen

3 jaar 

Niveau 2

Expert

Claim je eigen vraag & antwoord

Page backlink

Domain Rating is 65+

€ 400,-*

Nu aanvragen

Voor altijd online

Niveau 3

mailto:thomas%40grafisch-ontwerp.org?subject=Ik%20wil%3A%20Claim%20Antwoord%2C%201%20jaar%2C%2080%2C-%2C%20Kennisbank%20Grafisch%20Ontwerp
mailto:thomas%40grafisch-ontwerp.org?subject=Ik%20wil%3A%20Claim%20Antwoord%2C%203%20jaar%2C%20220%2C-%2C%20Kennisbank%20Grafisch%20Ontwerp
mailto:thomas%40grafisch-ontwerp.org?subject=Ik%20wil%3A%20Claim%20Antwoord%2C%20Levenslang%2C%20400%2C-%2C%20Kennisbank%20Grafisch%20Ontwerp


Product 3

Link op elke pagina (in de footer)

* Alle bedragen zijn ex BTW6 / 8

Producten

Lid

1 jaar 

€ 1999,-*

Kom op elke pagina met een 

backlink te staan;

Footer backlink

Domain Rating is 65+;

Niveau 1

Nu aanvragen

Jong-specialist

Kom op elke pagina met een 

backlink te staan;

Footer backlink

Domain Rating is 65+;

€ 3899,-*

Nu aanvragen

3 jaar 

Niveau 2

Expert

Kom op elke pagina met een 

backlink te staan;

Footer backlink

Domain Rating is 65+;

€ 8999,-*

Nu aanvragen

5 jaar 

Niveau 3

mailto:thomas%40grafisch-ontwerp.org?subject=Ik%20wil%3A%20Link%20footer%2C%201%20jaar%2C%201999%2C-%2C%20Kennisbank%20Grafisch%20Ontwerp
mailto:thomas%40grafisch-ontwerp.org?subject=Ik%20wil%3A%20Link%20footer%2C%203%20jaar%2C%203899%2C-%2C%20Kennisbank%20Grafisch%20Ontwerp
mailto:thomas%40grafisch-ontwerp.org?subject=Ik%20wil%3A%20Link%20footer%2C%205%20jaar%2C%207999%2C-%2C%20Kennisbank%20Grafisch%20Ontwerp


Product 4

Link op een artikel

* Alle bedragen zijn ex BTW7 / 8

Producten

Lid

1 jaar 

€ 149,-* € 499,-*

Kom als sponsor op de 

Homepagina te staan

Link op een artikel

Domain Rating is 65+

Niveau 1

Nu aanvragen Nu aanvragen

Jong-specialist

Kom als sponsor op de 

Homepagina te staan

Link op een artikel

Domain Rating is 65+

€ 399,-*

Nu aanvragen

3 jaar 

Niveau 2

Expert

5 jaar 

Kom als sponsor op de 

Homepagina te staan

Link op een artikel

Domain Rating is 65+

Niveau 3

mailto:thomas%40grafisch-ontwerp.org?subject=Ik%20wil%3A%20Link%20artikel%2C%201%20jaar%2C%20149%2C-%2C%20Kennisbank%20Grafisch%20Ontwerp
mailto:thomas%40grafisch-ontwerp.org?subject=Ik%20wil%3A%20Link%20artikel%2C%205%20jaar%2C%20499%2C-%2C%20Kennisbank%20Grafisch%20Ontwerp
mailto:thomas%40grafisch-ontwerp.org?subject=Ik%20wil%3A%20Link%20artikel%2C%203%20jaar%2C%20399%2C-%2C%20Kennisbank%20Grafisch%20Ontwerp


Vragen?
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Contact

Stuur een e-mail Naar de website

mailto:thomas%40grafisch-ontwerp.org?subject=Ik%20heb%20een%20vraag%20over%20Kennisbank%20Grafisch%20Ontwerp
http://grafisch-ontwerp.org/

