Waar staat Marketupdate voor?
Marktupdate schrijft vanuit een macro-economische visie
over edelmetalen, de aandelenmarkt, valuta, obligaties en
vastgoed. Ook schrijven we over geopolitieke trends en het
financiële systeem in het algemeen. Met een goede mix
tussen opiniestukken, uitgebreide analyses, video’s en kort
dagelijks nieuws blijven lezers op de hoogte van alle
ontwikkelingen die van belang zijn voor hun vermogen.

Hoe ziet onze doelgroep eruit?
Marketupdate bereikt een doelgroep die voor het grootste gedeelte bestaat uit mannen (88%) met
een leeftijd vanaf 40 jaar. Een groot deel van de lezers is ouder dan zestig jaar en ongeveer driekwart
van onze doelgroep heeft een hoog opleidingsniveau. Het is een doelgroep met een bijzondere
interesse voor beleggen, voornamelijk edelmetalen en aandelen. De helft van onze lezers heeft deze
beleggingen al in de portefeuille en komt naar Marketupdate om het laatste nieuws te lezen.
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Gezien de gemiddelde opleiding en de leeftijd van onze
doelgroep is Marketupdate een interessant kanaal om
promotie te maken voor vermogensbeheer, beleggingen
en al het andere waar vermogende mensen in
geïnteresseerd kunnen zijn.
De artikelen op Marketupdate worden goed
gewaardeerd door de lezers, ze geven gemiddeld een
7,8 voor de kwaliteit van onze artikelen. Ook heeft
Marketupdate een nieuwsbrief die zeer goed gelezen
wordt. Het adressenbestand bestaat inmiddels uit 4.000
emailadressen.

Opleidingsniveau

Aantal respondenten

Universitair

39

HBO,HEAO,PABO,HTS

18

HAVO, VWO, Gymnasium

10

MAVO,VMBO-t,MBO kort

7

LBO,VBO,LTS,LHNO,VMBO

6

Lagere opleiding

2

Hoe frequent wordt onze website bezocht?
Marketupdate heeft maandelijks ongeveer 40.000 bezoekers, waarvan 25.000 uniek. De site heeft
een hoog percentage terugkerende bezoekers (bijna 50%) en een laag bouncepercentage. Op
maandbasis zijn er ongeveer 150.000 paginaweergaves.
Ongeveer 70% van de bezoekers woont in Nederland, bijna 20% bezoekt de site vanuit België. De site
heeft ook een gedeelte met engelstalige artikelen en trekt daarmee bezoekers wereldwijd.

Wat zijn de interesses van onze bezoekers?
Uit een eigen lezersonderzoek kwam naar voren dat de mensen vooral komen voor artikelen over
edelmetalen, maar dat ook nieuwsberichten over de financiële markten in het algemeen en over
geopolitieke trends populair zijn.

Tarieven online adverteren
U kunt niet alleen adverteren op de Marketupdate website, maar ook in onze nieuwsbrief en via
social media. Uiteraard kunnen we ook op maat een pakket voor u samenstellen. Neem contact met
ons op via redactie@marketupdate.nl.

Soort advertentie
Banner bovenaan website (728x90 pixels)
Banner rechtskolom bovenin (336x336 pixels)
Banner rechterkolom onderin (300x1200 pixels)
Link building
Advertentie bovenin nieuwsbrief
Advertentie middenin nieuwsbrief
Advertentie onderin nieuwsbrief
Facebook bericht
Reeks van drie Twitter berichten

Prijs
€ 900 per maand
€ 500 per maand
€ 500 per maand
€ 200 per link per jaar
€ 300 per maand
€ 250 per maand
€ 200 per maand
€ 50 per keer
€ 50 per keer

Waar kunnen wij advertenties plaatsen?
We kunnen advertenties plaatsen op de website (links) en in onze nieuwsbrief die we drie keer per
week versturen (rechts).

