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MEER DAN 18 JAAR TOONAANGEVEND

Mountainbike.be, steeds in beweging.
Sinds de lancering in 2000 groeide Mountainbike.be uit tot
dé grootste mountainbikecommunity in de Benelux.
De laatste jaren kent de digitale wereld een ware revolutie
waar het de kunst is steeds te vernieuwen. Daarom proberen
we onze bezoekers telkens de gebruiksvriendelijkste tools aan
te reiken, zowel op het web, mobiel of met onze handige
applicatie. Elk platform van Mountainbike.be brengt op zijn
manier de meest nuttige info naar de bikers.
Met een dagelijks bereik van zo'n 8.000 tot zelfs meer dan
20.000 unieke bezoekers in de herfst- en wintermaanden
mag Mountainbike.be zich bij de grootste fietsmedia in de
Wij staan enorm achter de slagzin ‘Delen om te
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vermenigvuldigen’. Kennis heeft namelijk de bijzondere eigenschap zich te vermenigvuldigen door haar te delen. Kennis,

Samenwerken met Mountainbike.be,
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ervaring en inzichten uitwisselen leidt gegarandeerd tot
betere resultaten. Daarom staan wij steeds ter beschikking
van onze adverteerder. Dit om ons samen te verdiepen in
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maar ook in onze eigen data en insights.

Om aan de verwachtingen te voldoen, willen we zo transparant mogelijk communiceren over hoe wij werken. Zo

Mountainbike.be helpt u om uw merk, producten en organi-
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We kregen reeds het vertrouwen van:
Alpinesingletrack • Andorra • Barracuda • BBB Cycling • Bike-to-Travel • Birzman • Broederlijk Delen • Enervit • Canyon • Castelli •
DMT • D'Store • First Class Nutrition • Flowtrack Bike • FSA • Get the Outdoor in • G-Skin • Kilimanjaro Bike Trail • Kipeo • Lazer •
Merida • Mondraker • NoDrugs • NowCompany • Polar • QM • Roc du Maroc • Scott • Sealskinz • Selle San Marco • Shimano •
Sportful • Sportune • Sunparks • Teamkleding.be • Trek • Velofollies • Wiley-X...

BEREIK DESKTOP EN MOBIEL

MOUNTAINBIKE.BE WEBSITE
*Gegevens op basis van 15.11.2017 t.e.m. 15.11.2018
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BEREIK OP BASIS VAN LOCATIE

BEREIK OP BASIS VAN TAAL

België: 87%
Nederland: 9%
Andere: 4%

Nederlandstalig: 89%
Engelstalig: 8,6%
Andere: 2,4%

KALENDER-APP
*Gegevens op datum van 11.2018

19.039

Installaties (Android en iOS)

91.357* Sessies gemiddeld per maand (Android en iOS)
679.161* Pageviews gemiddeld per maand (Android en iOS)

DESKTOP BEREIK

Praktisch en compleet.
Mountainbike.be is dé referentie voor de offroadbiker met de
meest overzichtelijke toertochtenkalender van België en
Nederland. Naast de compleetste kalender en de allerlaatste nieuwtjes uit het mtb-peloton worden ook de nieuwste
producten onder de loep genomen, worden de aangekondigde nieuwigheden in de kijker geplaatst nog net voor ze in de
handel beschikbaar zijn.
Mountainbike.be werd in 2000 boven de doopvont gehouden
en de oerversie van Mountainbike.be kende doorheen de
jaren enkele facelifts. De desktopversie van Mountainbike.be is in tijden van snelle technologische evolutie nog
steeds goed voor ca. 52% van het totale bezoekersaantal.
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*Gegevens op datum van 11.2018

DESKTOP ADVERTENTIEFORMATEN

OP HOMEPAGE EN FORUMPAGINA

1

Leaderboard: 728 x 90 px
(staat steeds bovenaan)

2

Billboard: 970 x 250 px
(staat steeds bovenaan)

3

Medium rectangle: 300 x 250 px

4

Quart banner: 300 x 120 px

op homepage en forumpagina

1

2

7

3

7

4

7

7

5

x

6

5

Half page: 300 x 600 px

6

Splash/popup:
formaat te bespreken

7

Site-take-over:
zijkanten + leaderboard of medium rectangle

8

Floorad: 728 x 90 px
(staat onderaan op paginarand)

OP SPECIFIEKE PAGINA’S

9

onder een artikel

Banner: 468 x 60 px
(staat steeds onder een artikel)

10

TT-Banner: 285 x 60 px

11

Link-partnerbanner: 285 x 60 px
(staat enkel op linkpagina en random op homepage)

9

(staat enkel op toertochtenpagina’s en enkel voor organisatoren)

PUBLI-ARTIKEL • ADVERTORIAL

+

8

Artikel met commerciële tint waarbij mogelijkheid
tot 2 geïntegreerde links, inclusief foto’s.
De advertorial doorloopt de volledige nieuwsstroom
en wordt ook gearchiveerd.

11

op toertochtenpagina’s
10

MOBIEL BEREIK

"Eenvoud siert"
Mountainbike.be is sinds 2015 ook beschikbaar op alle
mobiele apparaten. Geen 'responsive skin' zoals meestal
wordt aangewend om een site mobiel weer te geven. Neen,
wij kozen voor een eenvoudige, handige en snel werkende
lay-out. Enkele 'swipes' van boven naar onder volstaan om
alle info te bekomen die ook op onze desktopversie beschikbaar is. Ondertussen gebruikt de helft van onze bezoekers
onze mobiele versie.
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PAGINA’S

Ø 175.821

Ø 3,8

smartphone

8,8%

32,6%

Ø 547.331

pagina’s/ bezoek

UNIEKE bezoekers/maand
tablet
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tablet
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3,9 pag.
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tablet

smartphone

14,5%
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MOBIEL ADVERTENTIEFORMATEN

x

OP M.MOUNTAINBIKE.BE
1

1

Mobile leaderboard: 320 x 50 px

2

Large Mobile Banner: 320 x 100 px

3

Full page - interstitial: 320 x 480 px 3” met cap 1.

3

OP SPECIFIEKE PAGINA’S

3

TT-Banner: 285 x 60 px

4

Link-partnerbanner: 285 x 60 px
(staat enkel op linkpagina en
random op homepage)

(staat enkel op toertochtenpagina’s en
enkel voor organisatoren)

*Gegevens op datum van 11.2018
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Handig, handiger, handigst!
Ook wel al eens meegemaakt dat je op zaterdag- of zondagmorgen met
de vrienden op weg bent naar een toertocht en je enkel de dorpsnaam
maar hebt onthouden? "Waar was die startplaats nu toch weer?" is
dan de vraag die bij het ochtendgloren in de wagen weerklinkt. Wel, de
kalender-app van Mountainbike.be is dan uw trouwste vriend. Enkele
klikken verder biedt onze app u het antwoord, desnoods met routebegeleiding als het moet.

Bereik dé actieve bikers!
Heel wat bikers kunnen al niet meer zonder! Sinds de zomer van 2015
beschikt Mountainbike.be over een heel handige kalenderapplicatie. En
deze app valt duidelijk in de smaak want sinds de lancering noteerden we
een constante groei met ondertussen een 20.000 installaties. Als u de
actieve fietser wenst te bereiken is onze smartphone-applicatie het ideale
platform voor uw campagnes!

SESSIES

PAGEVIEWS

91.357

sessies/maand
(Android en iOS)

679.161

pageviews/maand
(Android en iOS)

KALENDER-APP ADVERTENTIEFORMATEN

OP KALENDER-APP

1

Mobile Leaderboard: 320 x 50 px
(staat steeds onderaan in carrousel)

2

Full page - interstitial: 320 x 480 px - 3” met cap 1.

x

1

2

*Gegevens op datum van 11.2018

SOCIAL MEDIA & COMMUNITY

Delen om te vermenigvuldigen!
Met oorspronkelijk een Facebookpagina, nadien een Twitteraccount
en sinds kort ook een Instagrampagina is Mountainbike.be ook op de
trein gesprongen van de recentste ontwikkelingen in de sociale
media. Als mountainbikecommunity mochten wij ook hier niet ontbreken. Onze trendwatchers volgen de allerlaatste 'hypes' zodat ons
platform steeds present is!
Opnieuw is ons motto: "Delen om te vermenigvuldigen".

facebook.com/Mountainbike.be
Bereik: 14.782 volgers

instagram.com/mountainbikebe/
Bereik: 2.133 volgers

twitter.com/Mountainbikebe
Bereik: 2.022 volgers

Mailings
Bereik: ca. 36.000 leden

SOCIALE MEDIA CAMPAGNES
+ Mogelijkheid tot het versturen van campagnes
naar onze volgers.

MAILINGS

ACY
PRIVOOF !
PR

+ Mogelijkheid tot het versturen van campagnes
naar onze ca. 36.000 leden waarbij mogelijkheid tot
segmentatie op de lijst.
+ Alle mailings worden verstuurd en gemonitord via MailChimp
conform de recente GDPR.
+ Adverteerder betaalt enkel per uniek geopende mail.
*Gegevens op datum van 30.11.2018

