


Bindinc. is al 25 jaar verbinder tussen aanbieders van 
content en adverteerders en het publiek dat bij hen past. 
Als publisher én als dienstverlener. We weten een grote 
groep mensen te bereiken en te raken!

Bindinc. verbindt kijkers en content



Totaal bereik



*Bereik Web App

Uniek bereik per maand

Pageviews per maand

Nieuwsbriefabonnees

Facebookvolgers

Gem. bereik bericht 
Facebook

Gem. betrokkenheid 
Facebook

2,5 miljoen

25 miljoen

26.000

25.000

1,5 miljoen

425.000

550.000

40 miljoen



*Bereik Web

Uniek bereik per maand

Pageviews per maand

Nieuwsbriefabonnees

Facebookvolgers

Instagramvolgers

550.000

1 miljoen

36.000

12.000

1.200



*Bereik Web

Uniek bereik per maand

Pageviews per maand

Nieuwsbriefabonnees

Facebookvolgers

Instagram volgers

Gem. bereik p.m Facebook

Gem. betrokkenheid p. 
m Facebook

2,5 miljoen

5 miljoen

45.000

43.500

24.500

3,2 miljoen

4,5 miljoen



*Bereik Web

Pageviews rondom de 
Televizier-Ring per jaar

Pageviews stemmodule p.j.

Nieuwsbriefabonnees

Facebookvolgers

Instagramvolgers

5,5 miljoen

3,5 miljoen

60.000

43.500

24.500
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✓ Branded content voor web & app

✓ TV-tip: meerdere dagen online (web)

✓ TV-tip: op de dag zelf hoog op de 
homepage (web & app)

✓ Nieuwsbrief

Extra mogelijkheid:
jaag de branded content extra aan 
via onze socials. Tarief: €750,-

tekst toe te voegen

Uniek bereik
per maand:

2,5 mln
Pageviews
per maand:

25 mln



Branded content voor web & app

TV-tip: meerdere dagen online (web)

TV-tip: op de dag zelf hoog op de 
homepage (web & app)

Nieuwsbrief

Pushmelding: bericht direct naar 
mobiele telefoons

Pushmelding: bericht voor relevante 
bezoekers website

Extra mogelijkheid:
jaag de branded content 
extra aan via onze socials. Tarief: 
€750,-

Uniek bereik 
per maand:

2,5 mln
Pageviews 
per maand:

25 mln



✓ Bereik gegarandeerd 250.000 mensen 
binnen jouw doelgroep via onze social
kanalen

✓ Lift mee op onze redactionele autoriteit 
binnen de doelgroep

✓ Advertenties worden op maat gemaakt en 
ingezet passend bij jouw doelstellingen: 
bereik, betrokkenheid of conversie

✓ Een gedetailleerde rapportage achteraf



Het is eenvoudig en snel

Meer impact met je social
campagne

Realiseer meer autoriteit binnen 
een redactionele omgeving

Verhoog je bereik en vergroot je 
doelgroepUniek bereik 

per maand:
2,5 mln

Pageviews 
per maand:

25 mln



• Unieke branded pagina met 
specifieke content over jouw 
zender, tv-programma of thema

• In samenwerking met Bindinc. 
wordt content voor je geschreven 
en gepromoot.

De TVgids.nl zenderbalk

Branded content artikelen

Facebook TVgids.nl

Nieuwsbrief TVgids.nl

Banners TVgids.nl

Via socials en 1 TV-tip per maand

Uniek bereik 
per maand:

2,5 mln
Pageviews 
per maand:

25 mln



• Jouw programma of merk in een 
vaste positie op een redactionele 
themapagina

• Een aantal thema's uitgelicht per 
jaar met redactionele aandacht en 
organisch bereik

De TVgids.nl zenderbalk

TV-tip en pushbericht

Facebook TVgids.nl

Nieuwsbrief TVgids.nl

Banners TVgids.nl

Sponsored social posts

Uniek bereik 
per maand:

2,5 mln
Pageviews 
per maand:

25 mln



+316 118 014 22
rogier.timofei@bindinc.nl


