Advertentiemogelijkheden 2010

DOELGERICHT ADVERTEREN
op de grootste erotische advertentiesite van Nederland!
Tease Media | Deromac
sales@teasemedia.nl – info@deromac.nl

Sexjobs.nl is de grootste erotische advertentiesite van Nederland. Dagelijks bekijken meer dan
25.000 unieke bezoekers de grote verscheidenheid aan dagelijks geplaatste en vernieuwde
advertenties.

Nu eens écht effectief adverteren
Sexjobs.nl is een product van Tease Media, een joint venture van Nederlands grootste online
adult entertainmentbedrijven. Met topmerken als Sexjobs, Kinky, Hookers en Sexmarkt zijn zij
toonaangevend in de zogenaamde user generated content-sites op de Nederlandstalige
adultmarkt. Omdat adverteren in de erotische branche een vak apart is (clubs, privéhuizen,
massagesalons, sauna’s, kamerverhuurbedrijven of anderszins) heeft Tease Media een exclusieve
overeenkomst met Deromac marketing, ontwerp & design. Dat scheelt kopzorgen.

Gratis en vrijblijvend maatadvies
Deromac is ruim acht jaar gespecialiseerd in het opmaken en verzorgen van online reclameuitingen met name in erotische branche. Mocht u dus besluiten om de enorme én doelgerichte
bezoekersaantallen van Sexjobs.nl te informeren over uw bestaan, dan geeft Deromac u graag
gratis en vrijblijvend advies op maat. Indien gewenst helpt Deromac u daarna verder op weg.
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Adverteren op Sexjobs.nl
Wat kunt u bereiken met een reclame-uiting op Sexjobs.nl?
Als u de verstandige keuze maakt om te adverteren op Sexjobs.nl, dan kunt u het volgende
verwachten:

*

Direct onder de aandacht bij 25 duizend unieke bezoekers per dag. Dagelijks zijn deze
mensen op zoek naar gratis of betaalde sex of elke andere vorm van erotische
dienstverlening of producten.

*

Afhankelijk van de positie van uw reclame-uiting ziet u direct zichtbare groei van
bezoekers op uw eigen website.

*

Een stijgende lijn in uw omzet. Omzetstijgingen tussen de 10 en 200 procent (!) zijn met
eerdere campagnes gerealiseerd.

*

Lege mailboxen en niet-rinkelende telefoons komen tot leven…

*

Plaats uw advertentie in de juiste rubriek en bereik alleen de bezoekers met interesse in
uw onderneming of product.

Ik wil wel, maar ik kan het niet!
Als ondernemer bent u iedere dag veel tijd kwijt om uw zaken te behartigen. Vaak heeft u dan
geen tijd of zin meer om dagelijks uw advertenties, website of banners te wijzigen. Bij ons hoeft u
dit ook niet te doen! Wij begeleiden u van A tot Z en geven gratis vrijblijvend advies op maat. En
hebt u bijvoorbeeld geen banner of website of kunt u maar niet de juiste tekst verzinnen? Wij
helpen u graag!

Afhankelijk van uw wensen leveren wij een passende oplossing op maat én binnen uw budget.
Schroom dus niet om uw wensen aan ons kenbaar te maken!

Heeft u al genoeg gelezen en wilt u direct aan de slag? Of hebt u nog een vraag? Stuur dan nu
een e-mail naar sales@teasemedia.nl en wij helpen uw verder.

Wat zijn de mogelijkheden? ->
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Adverteren op Sexjobs.nl
Wat zijn de mogelijkheden?
Adverteren op Sexjobs.nl kan op verschillende manieren. Zo kunt u uw advertentie dagelijks
(laten) plaatsen in een passende rubriek tot en met een compleet op maat verzorgde
reclamecampagne met wisselende bannerposities op Sexjobs.nl en eventueel op andere websites
binnen ons portfolio.

Wij geloven in ons product en in het bereik ervan. Sexjobs.nl werkt voor onze adverteerders.
Graag willen wij iedereen een kans geven om te adverteren op de juiste plek voor het juiste
publiek. Vandaar dat we flexibel zijn in het creëren van eventueel gewenste reclameposities. Dus
hebt u een specifieke wens? Schroom dan niet om het ons te vragen.

Posities
Wij hebben een groot aantal vaste posities gereserveerd voor banners en andere reclameuitingen. Omdat ook het aantal rubrieken groot is, met bijhorende bezoekersaantallen, brengen
we hieronder de meest succesvolle reclameposities onder de aandacht.

Mocht u informatie willen ontvangen over de andere beschikbare plaatsen, neemt u
dan contact op met sales@teasemedia.nl en wij helpen u graag verder.

Voorpagina - Met uw banner op onze voorpagina bereikt u alle bezoekers in één oogopslag. Dit
heeft als voordeel dat ook de bezoekers die misschien niet op zoek naar uw erotische dienst of
product alsnog uw aanbieding zien. Nadeel – afhankelijk van uw aanbieding – kan zijn dat het
aantal klikkende bezoekers minder zou kunnen zijn.
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Rubriekspagina - Wilt u specifiek opvallen in een rubriek die aansluit bij uw onderneming of
product? Dan is er ook de mogelijkheid om voor een rubrieksbanner te kiezen. Neemt u deze
optie dan heeft dit als grote voordeel dat uw mededeling direct bij uw specifieke doelgroep
onder de aandacht wordt gebracht. Ook is deze banner paginabreed, waardoor uw advertentie
meteen in het oog springt en meer doorklikkende en/of bellende klanten oplevert.

Adverteren op
Sexjobs.nl

Bereik de
massa,

Dat is kassa!

Yes, it can!

wij nemen
Tot zover twee van de talloze advertentiemogelijkheden op Sexjobs.nl om dagelijks onder
tenminste 25 duizend paar ogen te komen. Neem nu contact op voor uw specifieke wensen of
vragen: sales@teasemedia.nl. Ook voor alle andere mogelijkheden of een gratis vrijblijvende
afspraak met één van onze adviseurs kunt u met ons contact opnemen via sales@teasemedia.nl.

binnen 24 uur
persoonlijk
contact met u
op

Tease Media - www.teasemedia.nl
Sales: sales@teasemedia.nl

Deromac marketing, ontwerp & design - www.deromac.nl
info@deromac.nl
Adverteren op Sexjobs.nl, onder anderen zij gingen u voor:
Imperial Escort, Golden Sun, Karin’s Home, Dubbeldam 82, Budget Escorts, Paradise Club en zie
dagelijks verder op Sexjobs.nl. Eventuele andere referenties of contactpersonen op aanvraag.
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