CONTEXT DATA!
GLOBAL DATA!
LOCAL DATA!

Bannering
UW RECLAMEBOODSCHAP EFFICIËNT
OVERBRENGEN OP 7 MILJOEN
BEZOEKERS PER MAAND!

YELLOW
BESCHRIJVING
VAN DE FORMATEN

Mijn imago op Infobel verbeteren

1 Leaderboard


3 IMU
(Interactive Marketing Unit)


	Deze banner staat altijd bovenaan op de pagina. Ideaal
om nieuwe bezoekers aan te trekken op uw site, de
zichtbaarheid van een merk te vergroten, een duidelijke boodschap te brengen aan een heel groot aantal
mensen en het is bewezen dat het de omzetting van
bezoekers naar klanten bevordert voor de commerciële
sites. Het meest klassieke formaat dat zijn sporen al
heeft verdiend!

2 Skyscraper


	De IMU is een publiciteitsformaat dat steeds vaker wordt
gebruikt. De omvang ( 300*250) zorgt voor creatievere
en meer interactieve campagnes.
	Het is ook mogelijk om campagnes ter grootte van een
halve IMU op te zetten.

4 Pixel/Button


	Dit type van banner kan gerealiseerd worden in verschillende formaten (HTML, image maps, Flash, enz.)
Momenteel het meest gebruikte model door de grote
zoekmotoren.
	De leesrichting zorgt ervoor dat de blik en de aandacht
van de bezoeker onmiddellijk worden getrokken.

	Pixel/Button is een kleiner formaat dan de traditionele
banners maar even efficiënt. Een ideaal formaat voor
een korte en doeltreffende communicatie (ideaal voor
sponsoring, branding, …). Dit formaat kan worden
aangepast naar “double button” of “triple button”.
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ONZE ONDERNEMING
Over Infobel : Kapitol is de onderneming die Infobel-producten levert gespecialiseerd in onlinediensten en B2B. Kapitol-Infobel, wereldwijd digitaal platform,
publiceert een database met meer dan 350 miljoen telefoonabonnees en 186 miljoen ondernemingen in de hele wereld die voortdurend aangepast wordt.
Kapitol is in de hele wereld actief en stelt ook heel wat B2B-oplossingen voor, waaronder een ruim gamma aan producten en diensten voor de verbetering, de
verwerving of het gebruik van gegevens met het oog op de publicatie, marketing, webvertising, enz.

VERBETEREN DE KWALITEIT VAN MIJN DATABASES

