
NATIVE ADVERTISING
WWW.VOKA.BE



WAAROM NATIVE ADVERTISING?
• Native advertising is content aangeleverd door de 

adverteerder, maar in de vorm en stijl van de Voka-
website.

• Het objectief is om mensen het lezen van nieuws te 
laten ervaren in plaats van het lezen van 
geadverteerde content.



1. NATIVE ARTIKEL
Benodigdheden:
• (Youtube-URL)
• Afbeeldingformaat 800px breed, 

383px hoog.

Inhoud:
• Titel: max. 60 tekens incl. spaties
• Content: Max. 2250 tekens incl. 

spaties
• Onder ‘lees meer’-knop URL 

toevoegen om door te linken.
• Mogelijkheid om in tekst URL te 

linken aan woorden of zinnen.



VOORBEELD NATIVE ARTIKEL

WWW.VOKA.BE/NIEUWS/WORD
-VLAREMA-PROOF

https://www.voka.be/nieuws/word-vlarema-proof


2. NATIVE VIDEO
Benodigdheden:
• Youtube-URL
• Afbeeldingformaat 800px breed, 

383px hoog.

Inhoud:
• Titel: max. 60 tekens incl. spaties
• Korte beschrijving: max. 350 

tekens incl. spaties
• Onder ‘lees meer’-knop URL 

toevoegen om door te linken.



3. PARTNER CONTENT 
NIEUWSBRIEF

Benodigdheden:
• Afbeeldingformaat 600px breed, 

150px hoog.

Inhoud:
• Titel: max. 50 tekens incl. spaties
• Korte beschrijving: max. 350 

tekens incl. spaties
• Onder ‘lees meer’-knop URL 

toevoegen om door te linken.



AFSPRAKEN INHOUD

1. Inhoudelijk passend bij de stijl en inhoud van de Voka-content
2. Automatische melding ‘Gesponsorde inhoud’
3. Geen communicatie van clicks (enkel mogelijk via traceerbare 

URL van klant)
4. Bezoekerstracering websitepagina via Google Analytics



ZICHTBAARHEID HOMEPAGE

Lay-out voorbeeld op homepage



ZICHTBAARHEID HOMEPAGE

1. Automatische melding ‘gesponsorde inhoud’
2. max. 2 gesponsorde artikels zichtbaar.
3. Posities 5 & 6 voorzien voor ‘gesponsorde inhoud’.



TARIEF

• Zichtbaar op homepage Vlaanderen + regionale 
pagina’s:  

€3000/week 
• Pakket is per week. 



DEADLINE

• Inhoud (Tekst/Foto/Youtubelink) steeds min. 7 dagen op voorhand aanleveren 
• Bestelling uiterlijk 2 weken voor publicatie



Wenst u hierover meer informatie en/of een bezoek ter toelichting, neem dan 
zeker contact: chris.lens@voka.be

mailto:chris.lens@voka.be
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