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Achtergrond01

Helaas kunnen dit jaar een aantal grote sportevenementen en competities

niet doorgaan. De lezers van NU.nl verheugden zich het meest op het EK

voetbal (42%) en de GP van Nederland (23%). Ondanks dat zitten de 

redacteuren van NU.nl  niet stil. Juist nu is er meer ruimte voor achtergrond 

en nieuwe rubrieken. 

NUsport heeft alle mogelijkheden op een rij gezet. Om ondanks de magere 

sportzomer toch in contact te komen met de sportliefhebber.  Want lezen en 

praten over sport, daar krijgt Nederland nooit genoeg van!



Bereik



Bereik NU.nl en NUsport02
In de maanden maart en april is het verkeer op NU.nl gestegen naar meer dan 1 miljard pageviews per 

maand. In april is het aantal dagelijkse bezoekers met 29% en het aantal pageviews met 24% gestegen 

t.o.v. een jaar ervoor. Nederland wil op de hoogte blijven over de ontwikkelingen rondom het coronavirus. 

Naast nieuws over het virus worden ook berichten in andere rubrieken vaker gelezen. Mensen hebben meer 

tijd en  zoeken dat in media en ontspanning.

Ondanks de opgeschorte sportevenementen bereikte NU.nl en NUsport in maart en april gemiddeld 3 

miljoen unieke bezoekers per maand. De eerste speelronde sinds de hervatting van de Bundesliga 

resulteerde in 190.000 liveblog pageviews; deze zullen stijgen met de herstart van de overige Europese 

topcompetities.

Lift mee op dit gigantische bereik met een campagne binnen het sport umfeld.  



Bereik NU.nl en NUsport

NUsport biedt verschillende, nieuwe 

mogelijkheden om in contact te komen met de 

sportliefhebber. 

Via gesponsorde specials, themablokken, 

quizzen en het gericht targeten van (native) 

display wordt jouw boodschap zo effectief 

mogelijk, en op het juiste moment in de 

customer journey, gedistribueerd.

02 SPECIAL

THEMABLOK

SPORTQUIZ

DISPLAY



Branded content



Sport special03
Deze special blikt terug op een bijzonder 

sporttoernooi of memorabele momenten uit de 

sportgeschiedenis. In een longread is ruimte voor 

diepte interviews. De inhoud wordt verrijkt met foto’s 

en video’s.

De longread wordt als smarticle in de rubriek Sport 

geplaatst op de voorpagina van NU.nl.

Benchmark (24 uur):

• Gemiddeld 2.200.000 vertoningen

• Gemiddeld 25.000 article reads

• Gemiddeld 3% CTR vanuit artikel

• €20.000,- €17.500 bruto, ex. €750,-

productiekosten



Sportquiz03
De sportquiz is ideaal om interactie met 

sportliefhebbers aan te gaan. Met verschillende 

sportvragen wordt de kennis getest en de uitslag 

gedeeld via social kanalen.

Ook is het mogelijk om uit naam van de adverteerder 

een incentive aan de quiz te koppelen. Zo worden  

NU.nl-gebruikers extra getriggerd en kan er op basis 

van opt-ins leads verzameld worden.De lay-out van 

de quiz kan in de look & feel van de adverteerder 

worden opgemaakt. 

Benchmark (24 uur):

• Gemiddeld 2.200.000 vertoningen

• Gemiddeld 3.500 deelnames

• Gemiddeld 1% CTR vanuit quiz

• €20.000,- bruto, ex. €1.500,- productiekosten



Dedicated 
nieuwsblok 

03

Deze voorkeursrubriek op de voorpagina van NU.nl 

(onder de rubriek Sport) bestaat uit redactionele 

artikelen over een specifiek toernooi of 

kampioenschap in het verleden. Als partner van dit 

blok kun je als adverteerder dit thema/deze sport 

claimen. Daarnaast is het mogelijk om een smarticle 

aan het blok toe te voegen. 

Benchmark (24 uur):

• Gemiddeld 2.000.000 vertoningen

• Gemiddeld 25.000 article reads (smarticle)

• Gemiddeld 3% CTR vanuit artikel

• €40.000,- bruto, ex. €750,- productiekosten



DisplayDisplay



Sport take-over04
Het premium formaat skin + billboard + rectangle is 

een high impact displayproduct waarmee je de 

rubriek Sport en alle sportartikelen 24 uur kunt 

claimen (web). Door het grote formaat op desktop 

web is deze display-uiting geschikt voor het insluiten 

van video, mini-game of een widget.

Benchmark (24 uur):

• Gemiddeld 1.000.000 impressies

• Minimaal 400.000 impressies (gegarandeerd)

• Gemiddeld 0,35% CTR 

• €15.000,- bruto



Sponsored 
post liveblog

04

De Bundesliga is weer opgestart en andere 

Europese voetbalcompetities staan ook in de 

startblokken. Nu er weer gevoetbald wordt, volgen 

voetballiefhebbers de laatste ontwikkelingen van live 

wedstrijden in de liveblogs op NU.nl en in de NU.nl-

app. Het is mogelijk om gesponsorde posts in de 

liveblogs in te zetten om met jouw boodschap de 

juiste doelgroep tijdens het juiste moment te 

bereiken.

Benchmark (24 uur):

• Impressies afhankelijk van speelronde

• Gemiddeld 0,15% CTR

• €23,30 CPM bruto, ex. €250,- productiekosten



Audience- en 
contextual 
targeting

04

Om een specifieke doelgroep te bereiken of in een 

relevant umfeld zichtbaar te zijn, is het mogelijk om 

(native) display uit te leveren met audience of 

contextual targeting:

Benchmark commercial post (content teaser):

• Gemiddeld 0,25% (web) en 0,7% (app) CTR

• €29,13 CPM bruto, ex. €250,- productiekosten

Benchmark medium rectangle:

• Gemiddeld 0,2% CTR

• €29,13 CPM bruto




