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marieclaire.nl nu.nl nu.nl/algemeen

kekmama.nl nu.nl nu.nl/apps

autoweek.nl nu.nl nu.nl/auto
beaumonde.nl nu.nl nu.nl/beurs
fashionista.nl nu.nl nu.nl/binnenland
flaironline.nl nu.nl nu.nl/boek
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pietsweer.nl nu.nl nu.nl/film
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scholieren.com nu.nl nu.nl/games
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askmen.com nu.nl nu.nl/politiek
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Sanoma Bid - URL’s

Sanoma biedt haar display op web en in-app via de technologie van AppNexus aan. Je vindt ons onder seller ID: “Sa-
noma Netherlands AppNexus Seat ID 7463.” Sanoma biedt alle basic en high impact formaten aan op deze manier. 
Tevens kunnen audience-segmenten, channels en native ads hier worden ingezet. De tariefkaart met de program-
matic floorpricing is te vinden op pagina 4 op de tarievenpagina. Inventory is open-exchange, via een deal-ID of via 
een directe deal beschikbaar. Video ads worden aangeboden via de technologie van StickyAds en wordt uitsluitend 
per deal-ID aangeboden.

LET OP:
NU/home kan alleen via deal-ID worden ingekocht
Kieskeurig sub-domeinen kunnen via deal-ID worden ingekocht
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cocktailicious.nl nu.nl nu.nl/sport
cookloveshare.nl nu.nl nu.nl/sport-overig
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fashionchick.nl nu.nl nu.nl/tvgids
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kieskeurig.be

kieskeurig.nl

kijk.nl

knudde.nl
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lenoirmagazine.nl

leukerecepten.nl
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lonelyplanet.nl

lovestohave.nl

madpac.nl

man.man.nl

marketingfacts.nl
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metowe.nl
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moodkids.nl
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startgames.nl
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the.urbanites.nl
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