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Oppad.nl is hèt platform van SNP 
Natuurreizen voor de actieve fiets- 
en wandelliefhebber. 

Op oppad.nl delen we inspirerende 
reisverhalen, praktische tips en 
achtergrondinformatie over mooie 
wandel- en fiets bestemmingen. 
Onze ervaren reisjournalisten, 
outdoorexperts en fotografen 
gaan op zoek naar ongerepte 
bestemmingen, bijzondere wandel- 
of  fietsroutes en handige gadgets 
en spullen. 



40% Vrouw 60% Man

DEMOGRAFISCHE DATA VAN OPPAD.NL
MEER DAN 25.000 

NIEUWSBRIEF ONTVANGERS

MEER DAN 1,2 MILJOEN
UNIEKE BEZOEKERS (2018)

17.000
VOLGERS OP SOCIAL MEDIA

De lezers van oppad.nl zijn graag in de natuur en hebben een voorliefde voor 
een actieve vrijetijdsbesteding, of  ze nu in hun eigen omgeving zijn of  op reis. 
Zowel de jongere beginneling als de meer ervaren, oudere outdoorliefhebber 
bezoeken oppad.nl voor inspiratie en tips.

90% van de bezoekers van oppad.nl komen uit Nederland en Vlaanderen.



ADVERTENTIE TOOLKIT

Artikel (12 maanden)         €    750,-
Artikel (24 maanden)         € 1.500,-
Artikel (36 maanden)         € 2.000,-

Gesponsord bericht Facebook        €    200,-
Gesponsord bericht Instagram              €    150,-
Nieuwsitem in de maandelijkse nieuwsbrief     €    750,-

Advertentie op website (formaat 300x250)    €       15,- CPM

Link plaatsing in artikel (12 maanden)      €    170,- 
Link plaatsing in artikel (24 maanden)     €    300,- 

Adverteren op Oppad.nl is mogelijk als het product of  de dienst bij onze website past 
en moet een meerwaarde hebben voor onze lezers. Wij plaatsen alleen artikelen/
advertorials die door onszelf  zijn geschreven. Indien een artikel tot stand is gekomen 
in samenwerking met derden, dan vermelden wij dit expliciet. 



Artikel (12 maanden)
Gesponsord bericht Facebook 
Nieuwsitem in de maandelijkse nieuwsbrief
Advertentie op website (250x250) – één week

COMBINATIE AANBOD PERSREIZEN

AFFILIATE NETWERK

Combinatieprijs €2.250,-

Onze reisjournalisten en fotografen gaan graag op 
pad om bijzondere bestemmingen en leuke wandel- en 
fietsroutes te ontdekken. Zo lang het maar actief, uniek 
en ongerept is.

Heb je een interessante persreis? Wij horen het graag. 
In ruil voor de geheel verzorgde reis zorgen wij voor 
een mooie reportage en een uitgebreide promotie via 
de kanalen van Oppad.nl. Neem contact met ons op via 
oppad@snp.nl.

Heb je interesse in een samenwerking met oppad.nl 
en wil je je ideeën met ons bespreken? Dat kan! Neem 
contact met ons op via oppad@snp.nl.

Je kan op Oppad.nl ook adverteren via Tradetracker, 
het affiliatenetwerk waarmee wij werken. Wij maken 
een zorgvuldige selectie van samenwerkingspartners. 
Een samenwerking vindt plaats op basis  
van commissieverrekening. 

PROMOTIE OP OPPAD.NL




