MEDIAKIT
Up in the Sky
Alles over luchtvaart
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ADVERTEREN
MOGELIJKHEDEN

OVER ONS
Up in the Sky biedt verschillende mogelijkheden
voor adverteerders. Up's luchtvaartplatform wordt
dagelijks bezocht door vele trouwe volgers. Als
adverteerder komt u via Up in the Sky dan ook
maandelijks regelmatig met meer dan 600.000
unieke bezoekers in aanraking, die gezamenlijk
1,5 tot 2,5 miljoen pageviews genereren.
Interesse? Mail naar advertising@upinthesky.nl en
we bespreken de mogelijkheden.

MAATWERK
Bij Up in the Sky hebben we service en maatwerk hoog in het vaandel staan. Het aanbod en de prijs
stemmen we altijd tot in detail op uw wensen af. Naast eenmalige advertentiepakketten zijn er veel
mogelijkheden voor uitgebreide samenwerkingen voor de lange termijn, zowel op het gebied van
adverteren van merken en producten als het gericht promoten van vacatures. Daarbij krijgt uw
bedrijf een mooie plek op ons snelgroeiende luchtvaartplatform, en dat tegen een extra scherp
tarief dat op uw bedrijfssituatie is afgestemd. Neem vooral contact op via
advertising@upinthesky.nl zodat we een eerste kennismaking kunnen plannen en een
gepersonaliseerd aanbod voor u kunnen samenstellen.
Hieronder vindt u een selectie van de advertentiemogelijkheden op Up in the Sky.

ADVERTORIALS
Plaats tijdelijk of permanent een artikel ('advertorial') op Up in the Sky. Advertorials zijn ideaal voor het
vergroten van de online bekendheid van uw merk en bedrijf. U kunt ervoor kiezen om zelf een artikel
aan te leveren, of een van onze redacteuren de content te laten schrijven. In beide gevallen wordt het
artikel zo goed mogelijk afgestemd op uw wensen en doelgroep.
We bespreken graag de mogelijkheden voor terugkerende advertorials, Hiermee geniet uw bedrijf van
herhaaldelijke promotie (ook op social media), en scherpe, op uw bedrijfssituatie afgestemde
tarieven.
Voor eenmalige advertorials hanteert Up in the Sky de volgende tarieven:
Eigen content & tijdelijke publicatie: €250,Eigen content & permanente publicatie: €400,Content door Up in the Sky & permanente publicatie: v.a. €550,Genoemde prijzen zijn exclusief BTW.
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VACATURES
Sinds dit jaar is het ook mogelijk om vacatures op Up in the Sky te promoten. Via Up kan uw bedrijf per
maand eenvoudig meer dan 600.000 luchtvaartprofessionals en -liefhebbers (en daarmee potentieel
geschikte kandidaten) bereiken!
Uw vacatures krijgen allereerst een mooie plek op het nieuwste onderdeel van Up: 'Werken in de
Luchtvaart'. Daarnaast worden deze altijd gepromoot op onze social media-kanalen, waaronder
Facebook, Instagram en LinkedIn, en in de nieuwsbrieven. Voor een optimaal bereik kunt u er tot slot voor
kiezen om de vacature op verschillende plekken op de website onder de aandacht te brengen. Dit kan
bijvoorbeeld aan de hand van advertorials, banners en de 'shoutout', een ruimte onder ieder artikel op Up
in the Sky.
Interesse? Neem contact op via vacatures@upinthesky.nl om de mogelijkheden te bespreken.

BANNERS & SHOUTOUT
Het is vanzelfsprekend ook mogelijk om te adverteren
op Up in the Sky aan de hand van banners.
Advertenties kunnen op meerdere plekken op de website getoond worden, waaronder in de zogeheten
'shoutout': een ruimte onder ieder artikel dat op Up staat. Ook is het mogelijk om de banner op de
homepagina te plaatsen, of bijvoorbeeld in de sidebar.
Deze vorm van promotie is zeer geschikt om uw naamsbekendheid te vergroten en/of een product te
verkopen, en is goed te combineren met andere vormen van adverteren. Neem bij interesse vooral
contact op via advertising@upinthesky.nl zodat we de mogelijkheden kunnen bespreken.
De gebruikelijke bannerformaten zijn 970 x 250, 728 x 90 en 250 x 250. Andere groottes zijn mogelijk.

PRODUCTEN & WEBSHOP
Up in the Sky biedt naast de dagelijkse artikelen ook diverse luchtvaartitems
aan in haar webshop, die sinds 2021 een actief onderdeel van ons
luchtvaartplatform.
Er zijn verschillende mogelijkheden om uw product aan te bieden in de
webshop, bijvoorbeeld door middel van doorlinken of dropshipping. Ook kunt u
de producten bij ons aanleveren, waarop wij de verkoop en de verzending
verzorgen.
Het aanbieden van uw product in de webshop van Up in the Sky is goed te
combineren met andere vormen van promotie, zoals advertorials en bannering.
Neem contact op voor de mogelijkheden via advertising@upinthesky.nl.
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NIEUWSBRIEF
Tot de adverteermogelijkheden behoort ook een op maat gemaakte nieuwsbrief-campagne. Up in the
Sky heeft zo'n vierduizend abonnees en een openingspercentage van gemiddeld 55 procent. Daarnaast is
ook vermelding in onze dagelijkse nieuwsbrieven mogelijk, bijvoorbeeld aan de hand van een banner. We
bieden deze vermelding in de nieuwsbrieven in het kader van service en maatwerk doorgaans standaard
aan als onderdeel van een uitgebreider adverteerpakket.
Neem voor de mogelijkheden contact op via advertising@upinthesky.nl.

SOCIAL MEDIA & PODCAST
Uiteraard kunt u ook bij Up in the Sky terecht voor een social media-campagne. Een dergelijke campagne
bieden we doorgaans al aan als onderdeel van een uitgebreider advertentiepakket, maar het is ook
mogelijk om uitsluitend een social media-campagne op te zetten. Hiervoor maken we gebruik van alle
geschikte kanalen, waaronder Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn en - indien van toepassing YouTube. Neem voor de mogelijkheden contact op via advertising@upinthesky.nl.
Daarnaast is het mogelijk om vermeld te worden in onze podcasts. We zijn druk bezig om het aanbod
hiervan uit te breiden, maar neem voor meer informatie vooral contact op.

OVERIG
De bovenstaande campagnes vormen een selectie van de mogelijkheden die Up in the Sky te bieden
heeft. We denken graag met u mee bij het vormgeven van uw advertentiepakket op basis van de
specifieke wensen van u en uw bedrijf, Daarbij staan we altijd voor u klaar, gaan we servicegericht te werk
en bieden we zoveel mogelijk maatwerk. We komen daarbij graag langs voor een kennismaking, zodat we
een beter inzicht hebben in de werkzaamheden van uw bedrijf en een gepersonaliseerd aanbod voor u
kunnen samenstellen.
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