
Advertentie-afspraken voor het LVS
http:/ /myschoolre sults .com

Geachte adverteerder,

                 n.v. stelt scholen in de gelegenheid om gebruik te maken van dit on-line
Leerling Volg Systeem (LVS) “http://myschoolresults.com”. Naast het operationeel houden
van de web-site, ondersteunt                  de scholen in het gebruik van het LVS.

Via reclame-inkomsten wordt de web-site steeds verbeterd en aangepast aan de wensen
van de scholen.                  stelt de adverteerder in de gelegenheid om on-line de “view” en
de “clicks” te kunnen monitoren. De advertenties dienen qua inhoud en vorm aan de
doelgroep te voldoen.                   behoudt het recht om advertenties die niet aan de
voorwaarden voldoen, niet te plaatsen.

Advertenties kunnen op verschillende pagina’s geplaatst worden, namelijk op de
   

I. (Main page / Sub page) Globaal niveau: de schooltypen die meedoen.
II. (School page) Onderliggende niveau: de school zelf.

Op genoemde web-pagina’s kunnen de volgende soorten advertentie-vormen staan:
   

1a Blok: voor de main/sub page alleen; met of zonder link referentie;
1b Plank: voor de main/sub page alleen; met of zonder link referentie;
   

2a Blok: voor de school page alleen; met of zonder link referentie;
2b Plank: voor de school page alleen; met of zonder link referentie;
   

3 Tekst: een tekst-link naar een gewenste web-site.

Prijzen
   

ad 1a Blok: Awg 300 per mnd / Awg 3000 per jaar.
ad 1b Plank: Awg 100 per mnd / Awg 1000 per jaar.
   

ad 2a Blok: Awg 100 per mnd / Awg 1000 per jaar.
ad 2b Plank: Awg  25 per mnd / Awg 250 per jaar.
   

ad 3 Tekst: 10 ct per jaar per klik

Installatiekosten zijn eenmalig per advertentie: Awg 25

Deze introductie-

prijzen zijn inclusief

BBO en geldig tot

en met 31 december

2009

N.B. de scholen delen voor 50% mee in de advertentie-opbrengsten die door de
scholen zijn ingebracht.

Grootte van de advertenties
   

! Blok grootte ~ 120 px (b) × 240 px (h)
! Banier/”plank” grootte ~ 468 px (b) × 60 px (h)
   

Eigenschappen
   

! De langwerpige “Plank” flipt met maximaal met 5 advertenties.
! Het “Blok” staat stil ~ 100% vulling  en exposure.


