
Adverteren op Obstakels.com 
Obstakels.com is al sinds 2012 het de community voor de obstacle runs, mud runs en 
OCR-scene in Nederland en België. Bezoekers komen voor het laatste nieuws, een 
overzicht van alle evenementen, advies en meer. Via website, social media en 
nieuwsbrieven hebben we een hoog bereik bij de fanatieke en minder fanatieke obstacle 
runners. 
 
 

Speciaal voor obstacle runs 
Organiseer je zelf een obstacle run, dan is dit sowieso interessant omdat in de basis alles 
gratis is. Voor promotie van jullie event hebben we diverse mogelijkheden. Een voorbeeld 
van een aantal opties staat hieronder. Voor andere goede ideeën staan we natuurlijk altijd 
open.  
 

● Vermelding op onze kalender op Obstakels.com. Je kunt je evenement hier zelf 
aanmelden via https://obstakels.com/kalender  

● Kortingscode voor jullie evenement. Deze komt op een speciale pagina te staan. 
● Delen van relevant nieuws. Voeg daarvoor info@obstakels.com toe aan jullie perslijst 

of nieuwsbrief. We kunnen niet alles publiceren, maar maken een selectie. 
● Win-acties voor gratis startbewijzen. Deze scoren altijd erg goed op zowel onze 

website als social media. 
● We hangen een poster op in onze Dutch Mud Men winkel. 
● We leggen flyers in dezelfde winkel op de balie. 
● In ruil voor een startbewijs kunnen we iemand een raceverslag laten schrijven. 

 
Deze opties zijn allemaal gratis. Uiteraard hebben we ook nog een aantal premium 
mogelijkheden voor extra veel aandacht.  
 
  

https://obstakels.com/kalender
mailto:info@obstakels.com


Banner sidebar - € 125,00 / maand 
Een banner (300*250 pixels) aan de rechterzijde van de site. Deze is op alle pagina’s in 
beeld en zal dus altijd zichtbaar zijn.  
 

 
 

  



Banner in berichten & nieuwsbrief - € 125,00 / maand 
Op diverse plekken op de site is ook plek voor een langwerpige rechthoekige banner 
(728*90 pixels.) Deze banner is op meerdere plekken tegelijk in beeld en zal daarom roteren 
zodat hij op diverse plekken zichtbaar is. De banner komt ook in de nieuwsbrief terug. 
 

 

Gesponsorde post / Advertorial - € 75,00 
Je kunt je advertentie ook als blogpost verpakken. Het is dan een soort nieuwsbericht. Deze 
komt op Obstakels.com voorbij en delen we in alle social media (Facebook, Twitter, 
Instagram.) Hij blijft ook een week lang als allereerste bericht op de voorpagina van 
Obstakels.com staan (sticky post.) Dus bij het openen van de voorpagina zal dit bericht een 
week lang als eerste in beeld zijn.  

Papieren flyers bij bestellingen Dutch Mud Men - € 125,00 / 250 
flyers 
Klanten die bij DutchMudMen.com hun spullen bestellen zullen vaak in de doelgroep vallen. 
Je kunt ons een flyer aanleveren en we sturen die dan met alle bestellingen in Nederland en 
België mee.  



Pakketten - € 300,00 / € 600,00 / € 1.000,00  
Er zijn ook mogelijkheden om alles te combineren.  
 
 

  Promotie  Basis  Normaal  Premium 

1.  Banner 300*250  1 maand  3 maanden  3 maanden 

2.   Banner 700*90  1 maand  3 maanden  3 maanden 

3.  Flyers bij bestellingen  250 stuks  500 stuks  1.000 stuks 

4.  Gesponsorde post      3 x 1 week 

         

  Prijs normaal  375 euro  1000 euro  1475 euro 

  Prijs nu  300 euro  600 euro  1.000 euro 
* Prijzen zijn exclusief btw en worden gefactureerd op het moment dat we de flyers ontvangen. 

 

Adverteren op onze Facebook pagina’s 
Het is ook mogelijk om te adverteren op onze Facebook pagina’s met jullie content. Neem 
daarover contact met ons op.  

Affiliate programma 
Hebben jullie een affiliate programma? Dan doen we daar graag aan mee.  
 

Dutch Mud Men Partnerprogramma 
Zelf kun je ook meedoen aan het Dutch Mud Men Partnerprogramma en daarmee inkomsten 
verdienen. Meld je daarvoor aan bij Tradetracker.com en kies voor DutchMudMen.com. 

Vragen? 
We staan altijd open voor goede ideeën. Maak je bijvoorbeeld gebruik van een affiliate 
programma, dan kan dat zeker interessant zijn. Voor andere suggesties en mogelijkheden 
kun je het beste even mailen: dirk@dutchmudmen.com 
 

mailto:dirk@dutchmudmen.com

