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Campingspecialist ACSI, een Nederlands bedrijf, is Europawijd actief 

op het gebied van het verschaffen van campinginformatie, het 

organiseren van kampeerreizen en het verhuren van kampeerplaatsen 

en accommodaties op campings. ACSI is dan ook onderverdeeld in 

ACSI Publishing (campinggidsen, camping app’s en CampingCard ACSI) en 

ACSI Touroperating (ACSI Kampeerreizen en Suncamp holidays). 

Wilt u ook op een eenvoudige en effectieve manier uw product aanprijzen? Via 

de verschillende advertentiemogelijkheden van ACSI heeft u de mogelijkheid 

uw organisatie bij verschillende doelgroepen onder de aandacht te brengen.

Nieuwsbrieven

Voor een aantal van onze producten wordt regelmatig een digitale nieuwsbrief 

verzonden. Deze populaire ACSI nieuwsbrieven, met informatie op het gebied 

van kamperen, campings en specifieke regio’s, worden maandelijks gelezen 

door duizenden kampeerders. In een aantal van onze nieuwsbrieven is het 

mogelijk om te adverteren. 

Banners

Onze website Eurocampings.eu is de best bezochte campingzoekmachine van 

Europa en ontvangt jaarlijks meer dan 12 miljoen bezoekers. Eurocampings.eu is 

beschikbaar in 12 talen en het bezoek is afkomstig uit heel Europa. Wij bieden u 

de mogelijkheid om hierop te adverteren door middel van het plaatsen van een 

banner. Wij plaatsen uw banner op de homepage, maar hij kan ook geplaatst 

worden gericht op een bepaald land, regio of zelfs op een bepaalde taal.

Online adverteren bij ACSI

CROSSMEDIAAL 
MAGAZINE + GIDS + SITE + APP + SOCIAL + BEURS

> 22.400.000
BEZOEKEN TOTAAL INTERNET + APP

12
TALEN

701.500
GIDSEN IN 2021
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CampingCard nieuwsbrief

FreeLife nieuwsbrief

Bereik en oplage van onze nieuwsbrieven

Nederlands Bereik Oplage

ACSI.eu 16.000 abonnees 10 x per jaar

ACSI Eurocampings 60.000 abonnees 18 x per jaar

CampingCard ACSI 71.000 abonnees 16 x per jaar

ACSI Kampeerreizen 12.500 abonnees 8 x per jaar

ACSI Club ID 27.000 abonnees 6 x per jaar

ACSI FreeLife 18.000 abonnees 18 x per jaar

Duits Bereik Oplage

ACSI Eurocampings 37.000 abonnees 18 x per jaar

CampingCard ACSI 79.000 abonnees 16 x per jaar

ACSI Club ID 15.000 abonnees 6 x per jaar

Engels Bereik Oplage

ACSI Eurocampings 27.000 abonnees 10 x per jaar

CampingCard ACSI 38.500 abonnees 12 x per jaar

Frans Bereik Oplage

ACSI Eurocampings 11.000 abonnees 10 x per jaar

CampingCard ACSI 36.000 abonnees 12 x per jaar

Spaans Bereik Oplage

CampingCard ACSI 14.000 abonnees 8 x per jaar

Dit zijn de huidige oplages. Deze kunnen gedurende het jaar veranderen.

 Uitgever

ACSI Publishing BV / ACSI Touroperating BV

Neem voor de verschijningsdatum van de eerstkomende 

nieuwsbrief contact op met onze salesafdeling.

 Advertentie-exploitatie

ACSI Publishing BV / ACSI Touroperating BV

	 Postbus	34	•	NL-6670	AA	Zetten	•	The	Netherlands
	 +31	(0)488-452055
 sales@acsi.eu

Nieuwsbrieven
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Advertentietarieven

Tarieven

Liggende	banner	(full-banner) €	35,-	(per	1.000	abonnees)

Advertorial €	50,-	(per	1.000	abonnees)

Op verzoek is het mogelijk in overleg een nieuwsbrief aan een bepaald thema 

of regio te wijden. De prijzen zijn exclusief BTW en zijn op basis van een door u 

aangeleverde advertentie.

Voor het exacte en actuele aantal abonnees per nieuwsbrief kunt u contact opnemen 

met onze salesafdeling.

Voorwaarden:

•	 De advertentie moet uiterlijk 2 weken voor verzending van de nieuwsbrief 

bij ACSI binnen zijn;

•	 De advertentie moet goedgekeurd worden door de redactie van ACSI;

•	 Alleen webadres mag worden genoemd, er mogen geen overige 

contactgegevens zoals adres worden genoemd.

ACSI behoudt zich het recht voor materiaal of foto’s te weigeren.

Dedicated nieuwsbrief

Tarieven

Dedicated nieuwsbrief €	85,-	(per	1.000	abonnees)

Hiervoor tellen we de prijs van de liggende banner en de advertorial bij elkaar 

op: € 35 + € 50 = € 85 per 1.000 abonnees

VB:	Een	dedicated	nieuwsbrief	naar	Nederlandse	abonnees	kost	dus:	
60 x € 85 = € 5.100. 

(60 = 60.000 abonnees. Zie ‘Bereik en oplage van onze nieuwsbrieven’ voor het aantal 

abonnees per product.)

Nieuwsbrieven – Advertentietarieven
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Nieuwsbrieven – Technische gegevens & voorbeelden

Advertorial (CampingCard nieuwsbrief )

Liggende banner (Eurocampings nieuwsbrief )

Technische gegevens

Liggende banner Eurocampings of CampingCard 

(full-banner)

Bestandstype: JPG	of	PNG-24

Opmaak formaat: 936 x 180 pixels

Weergave formaat: 468 x 60 pixels

Kleur: RGB

Max. bestandsgrootte: 75 kB

Advertorial Eurocampings of CampingCard

Foto: 168 x 120 pixels

Bestandstype: JPG	of	PNG-24

Formaat: 520 x 390 pixels

Kleur: RGB

Max. bestandsgrootte: 150 kB

Voorbeelden
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Eurocampings.eu

U kunt middels een banner adverteren op onze website 

www.eurocampings.eu. Deze site heeft afgelopen jaar 

meer dan 12 miljoen bezoekers getrokken en is als 

eerste campingzoekmachine ook beschikbaar op de 

mobiele telefoon. Ook kunnen er banners geplaatst 

worden op onze website www.campingcard.com. Deze 

site heeft afgelopen jaar meer dan 9 miljoen bezoekers 

getrokken.

Advertenties: 2 soorten banners (IAB standaard)

•	 Full banner 728 x 90 pixels

•	 Medium rectangle 300 x 250 pixels

Banners – Eurocampings.eu

Eurocampings homepage – Full banner Full banner – leaderboard – 728 x 90 pixels

Medium rectangle – MPU – 300 x 250 pixelsCampingCard regiopagina – Medium rectangle

Regiopagina 

Eurocampings.eu

Full banner +  

Medium rectangle

1 maand €	445,-

2 maanden €	868,-

3 maanden €	1.275,-

Extra taalversie(s): 25% korting

Advertentietarieven

Homepage  

Eurocampings.eu

Full banner +  

Medium rectangle

1 maand €	605,-

2 maanden €	1.145,-

3 maanden €	1.685,-

Extra taalversie(s): 25% korting

De prijzen zijn exclusief BTW en zijn op basis van een door u 

aangeleverde banner.

Voorbeelden
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Banners – ACSIFreeLife.nl

ACSIFreeLife.nl 

U kunt ook middels een banner adverteren op onze 

website www.acsifreelife.nl. Deze site heeft maandelijks 

gemiddeld 50.000 bezoekers.

Advertenties: 3 soorten banners

•	 Super leaderboard 970 x 90 pixels

•	 Medium rectangle 300 x 250 pixels

•	 Leaderboard 728 x 90 pixels

Advertentietarieven

ACSIFreeLife.nl

Medium rectangle €	440,-	(per	10.000	views)

Super leaderboard €	330,-	(per	10.000	views)

Leaderboard €	220,-	(per	10.000	views)

De prijzen zijn exclusief BTW en zijn op basis van een door u 

aangeleverde banner.

Voorbeelden

ACSI FreeLife Homepage – Leaderboard

ACSI FreeLife Homepage – Medium rectangle

ACSI FreeLife Homepage – Super leaderboard

medium  
rectangle  

(300 x 250)

leaderboard (728 x 90)

super leaderboard (970 x 90)
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CONTACTGEGEVENS 

Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen met onze salesafdeling:

 +31(0) 488 45 20 55   sales@acsi.eu 


