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VOOR UW INTERESSE IN EEN 
SAMENWERKING MET COBBLES
We kijken er naar uit de goede naam van uw merk te kunnen 
overdragen via onze kanalen, met bereik in heel Nederland en 
België.

Ons betrokken publiek strekt van beginnende wielrenners, tot 
mountainbikemarathonrijders. Maar één ding hebben ze allemaal 
gemeen: ze genieten maximaal wanneer ze op de fiets zitten.

Het geweldige gevoel van deelname aan de sportieve fietscultuur 
willen we graag aan ons publiek uitdragen in combinatie met uw 
merk.

BEDANKT
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Foto: Cobbles Netwerkborrel Nieuwe Garde in de Wielerwereld

Foto voorblad: Cobbles trotseert de Muur van Geraardsbergen
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Foto: Cobbles teamrit juni 2018



OP DE LANGE TERMIJN

Wilt u graag met ons samenwerken? 
Geweldig! Daarvoor kunnen we u 
verschillende mogelijkheden bieden.

De belangrijkste daarvan is ons 
ambassadeurprogramma. Omdat we 
geloven in de kracht van herhaling, gaan 
we graag samenwerkingen op de lange 
termijn aan.

Hiermee dragen we via onze kanalen uw 
goede naam uit, via het bronzen, zilveren 
of gouden ambassadeurspakket.

Naast ons ambassadeursprogramma 
bieden we nog enkele losse diensten 
aan: het schrijven van een review en het 
plaatsen van een advertorial.

SAMENWERKEN
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Foto: Bike Motion Benelux 2018



UW BEREIK
ONS PUBLIEK

Cobbles timmert sinds 2016 hard aan de weg om een ruim en betrokken publiek op te 
bouwen. Publiek wat u in kan zetten om het bereik van uw merk te vergroten.

Inmiddels bereiken we maandelijks zo’n 12.000 unieke fietsers, die bij elkaar goed zijn voor 
zo’n 35.000 bezoeken.

Onze bezoekers komen onder andere binnen via onze social media kanalen, zoals onze 
Facebookpagina met meer dan 2.300 likes, onze Instagrampagina met zo’n 1000 volgers of 
onze snelgroeiende Strava club met momenteel zo’n 700 leden.

We houden onze fans ook graag op de hoogte via onze e-mailnieuwsbrief, met bijna 1.300 
abonnees.

Inmiddels weet ons publiek ons ook steeds beter via Google goed te vinden, zoals in de grafiek 
te zien is. Momenteel halen we zo’n 15.000 bezoeken uit organisch zoekverkeer.
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AMBASSADEUR
COBBLES STAMP OF APPROVAL
Wanneer Cobbles ambassadeur van uw merk wordt, dragen wij uw goede naam 
uit over een langere periode van tijd. We sluiten dan ook overeenkomsten van 
een jaar met al onze partners uit het ambassadeurschapsprogramma.

Het voordeel van deze samenwerkingen ten opzichte van een reguliere review 
of losse advertorial is dat ons publiek uw naam regelmatig terug ziet komen, 
onder de Cobbles stamp of approval. Daarmee kunnen we onze lezer met een 
positief gevoel naar uw website sturen.

Er zijn drie verschillende pakketten waaruit u kunt kiezen, hierover vindt u op de 
volgende pagina meer informatie.
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Foto: Cobbles teamrit juni 2018



AMBASSADEUR
OPTIES EN MOGELIJKHEDEN

LE MAILLOT JAUNE

PRIJS1

BESCHIKBAARHEID2

ADVERTORIAL3

 MAANDELIJKSE SOCIAL POST4

VERNOEMINGEN IN BLOG5

LOGO IN NIEUWSBRIEF6

LOGO OP WEBSITE6

LOGO OP PREMIUM POSITIE WEBSITE6

LE PELOTON CHAMPION
MONDIAL

€ 699,-

6 5 1

€ 999,- € 1.999,-

Deze jaarprijs is gebaseerd op een loopjaar van 1 januari t/m 31 
december. Wanneer u bijvoorbeeld op 1 juli instapt, betaalt u de helft 
van het genoemde bedrag en loopt het programma nog 6 maanden.

Ieder programma is in gelimiteerde hoeveelheid beschikbaar, zodat we 
voldoende aandacht aan iedere van onze partners kunnen besteden.

Eens per halfjaar.

Inclusief advertorial social posts, dus in totaal twaalf social posts per 
jaar.

De echte kracht van het ambassadeurschapsprogramma is de 
Cobbles stamp op approval. Daarom zullen we waar mogelijk uw 
merknaam laten vallen, in de tekst van andere blogs.

Lees verder om voorbeelden te bekijken.
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WEBSITE
UW LOGO, ONZE WEBSITE
Er zijn twee mogelijkheden voor het logo op de 
website.

Onze ‘champion mondial’ partner ontvangt de 
unieke mogelijkheid om met hun merk bovenin 
ieder blog te staan (plaats A). Deze plek heeft 
de Cobbles e-mailnieuwsbrieflijst in een halfjaar 
verdubbeld. De precieze invulling van deze ruimte 
is bespreekbaar.

Zowel de ‘champion mondial’ als de ‘le maillot 
jaune’ partners zullen hun logo onderaan ieder 
blog terugzien (plaats B). Natuurlijk klikbaar, voor 
maximaal verkeer naar uw website. Via deze 
tracking links krijgt u ook inzicht in het publiek wat 
uw website via Cobbles trekt.

A

B
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E-MAILNIEUWSBRIEF
UW LOGO, ONZE NIEUWSBRIEF
Onze ‘champion mondial’ partner ontvangt in onze e-mailnieuwsbrief een premium plaats (met 
klikbaar logo), helemaal bovenin (plaats I). Een plaats die door iedere ontvanger gezien wordt.

Zowel onze ‘champion mondial’ als onze ‘le maillout jaune’ partners ontvangen hun logo onderin 
onze e-mailnieuwsbrief (plaats II), met klikbaar logo.

I

II

9



ADVERTORIAL
UW PRODUCT IN EEN WAARDEVOL VERHAAL
Met een advertorial bieden we u de mogelijkheid 
uw product in een interessant artikel in een goed 
daglicht te stellen. Het idee van een advertorial op 
Cobbles, is dat we het artikel ook zouden plaatsen 
als het geen advertorial zou zijn. Dat wil zeggen: 
het artikel moet op zichzelf interessant genoeg zijn 
om te lezen, buiten de commerciële waarde om. 
Dit doen we zodat de advertorial goed gelezen zal 
worden en u tevreden kunt zijn met de resultaten. 
De precieze invulling van de advertorial gebeurt in 
samenwerking met onze redactie.

De prijs van een advertorial is afhankelijk van ons 
bereik. De prijzen zullen dus stijgen relatief aan de 
groei van ons publiek. Momenteel is de prijs van 
een advertorial €200, inclusief een Facebookpost 
met €20 advertentiebudget, vermelding in onze 
e-mailnieuwsbrief, Strava post en Instagram post.
Het  plaatsen van advertorials mag de planning niet 
verzadigen. Dit betekent dat we maximaal eens per 

twee weken een advertorial kunnen plaatsen, met 
de huidige publicatiefrequentie van twee artikelen 
per week. Omdat advertorials een onderdeel zijn 
van ons ambassadeurschapsprogramma, zal de 
beschikbaarheid van advertorials daarom ook 
afnemen bij een toename van het aantal lopende 
ambassadeurschappen.

Lees ook onze advertorial voor Maats Cycling 
Culture, die een jaar later nog steeds goed gelezen 
wordt.
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Foto: Cobbles teamrit juni 2018

http://Lees ook onze advertorial voor Maats Cycling Culture
http://Lees ook onze advertorial voor Maats Cycling Culture


REVIEW
UW PRODUCT ZORGVULDIG GETEST DOOR ONZE EXPERTS
We maken ons publiek graag bekend met 
producten waarvan we denken dat deze bij 
hen passen, van kleding tot fietscomputers. 
Samen met u kunnen we per product 
bekijken welke tijd nodig is om het 
product te reviewen. Daarna gaan we ons 
uiterste best doen om een mooie review 
te schrijven. We proberen altijd een extra 
dimensie aan onze reviews toe te voegen, 

zodat het voor de lezer extra interessant is 
om te lezen. Denk aan een how-to over het 
schoonmaken van een fiets, in een review 
van een mobiel afspuitapparaat.

De diverse schrijvers binnen het Cobbles 
team hebben allemaal een eigen 
expertisegebied. Voor een review kiezen 
we de schrijver die het beste bij uw 

product past. Zo geniet u altijd van een 
kwaliteitsreview.

Aan een review zijn geen kosten verbonden; 
in overleg kan afgesproken worden dat de 
schrijver van de review het product kan 
houden.

Lees ook onze review van de Kärcher Mobile Outdoor Cleaner, die onlangs op Cobbles verscheen.
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Foto: Kärcher Mobile Outdoor Cleaner review

https://cobblescycling.com/2018/06/30/karcher-review/


INTERESSE?
NEEM CONTACT OP MET ONS TEAM
We staan klaar voor de start!

daan@cobblescycling.com

Daan Walet Robbert de Bruijn

robbert@cobblescycling.com

+31 6 29407282 +31 6 1839687

www.cobblescycling.com

12

Foto: NSK Veldrijden 2018
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