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Bereik de kerstshopper met onze Christmas Classics!
Het is weer bijna kerstmis en dat betekent dat we weer ongegeneerd kunnen luisteren naar Kerstmuziek en kijken
naar foute Kerstfilms. Maar niet alleen dat! Het is ook het moment om met jouw merk aanwezig te zijn. Consumenten
zijn meer dan ooit op zoek naar cadeautjes, vakanties en de liefde. En laat ons netwerk hier nu perfect op aansluiten.
Welke van onze Semilo Christmas Classics ga jij inzetten?

01.

Totaal
bereik:
3.000.000

Dagjeweg of Home Alone?

Bereik de actieve en ondernemende kerstshopper
door middel van impactvolle uitingen op Dagjeweg,
Uitmetkinderen en 9292. Val in de decembermaand
op met onze unieke high viewable formaten!

02.

All I want for christmas is

Ho Ho Ho let’s go native!

Bereik dagelijks meer dan 300.000
vrijgezellen via mooie uitingen op
de happn app.
Adverteren kan al vanaf €5 CPM!

Een uiting die zich aanpast aan
de layout van de website en ook
nog de mogelijkheid biedt tot het
inladen van video en/of meerdere
visuals? Klinkt bijna te mooi om
waar te zijn, maar bij ons kan het!

03.

Adverteren kan al vanaf €7,50 CPM.

04.

Last christmas I gave you my
headphones...

The Polar Express
ACTIE
9292 Homepage Take Over
Van €22,50 voor €17,50!

Wil jij adverteren op een heel
relevant moment? Bereik de
consument tijdens de laatste
fase (het vergelijken) van het
aankoopproces en trek de
consument jouw kant op!

Uitlevering tot en met 31
december.

05.

Een greep uit onze premium influencers

Cotton & Cream

GUYS.nl

Fitbeauty

Katja Schuurman

Donnie Roelvink

FlywithEva

Manify

Yes-R

The State of Mind

John Williams

Geïnteresseerd of benieuwd
naar alle mogelijkheden?
Chickslovefood

Anouk Hoogendijk

MHMag

SEMILO - GENERAAL VETTERSTRAAT 66A, 1059BW, AMSTERDAM, 020 - 520 61 00

Neem contact op met Lars, Lili of
Peter via sales@semilo.nl of
020 520 66 00.

