
Verdien met WhitePress®

In 2019 verdiende uitgevers met WhitePress® 
meer dan €3 miljoen

Voorstel voor Uitgevers



Wij zijn een leider op de CEE markt

Meer dan 6 000 

Tevreden klanten

130 000 +

Gepubliceerde artikelen

Gem. 12 uur

Verwerkingstijd betaling

Boven de 99% 

Tevreden uitgevers

Gemiddeld 10 

Bestellingen per maand
per uitgever

Meer dan 200

Nieuwe adverteerders
elke maand



Meer dan 15.000 portals werken al met ons



Type uitgever Webverkeer
Gemiddeld inkomen €

netto/maand

Nationaal thematische poral – accepteert alleen items van hoge kwaliteit die 
gepromoot worden tegen de prijs van publicatie.

2,6 mln UU 3 000

Lokale stadsservice (ongeveer 180,000 inwoners) die veel
publicatiemogelijkheden voorlegt met contentpromotie.

200K  UU 2 000

Een website gewijd aan kinderen, slechts één standaard publicatie aanbod. 600K  UU 1 000

Horizontal Premium service met veel thematische websites, een divers 
aanbod, aantrekkelijke prijzen.

>10 mln UU 9 000

Een multipathische informatiepagina met een redelijk aantrekkelijke
publicatieprijs.

50K  UU 500

Een gespecialiseerde business website met een aantrekkelijk aanbod. 5K UU 500

Een business opinieservice die een zeer goed aanbod in contentpromotie
bevat.

1 mln UU 3 000

Voorbeelden van verdiensten van onze uitgevers



U biedt een artikelplaatsing 
aan op uw website

Adverteerders 
bladeren door uw 

plaatsingsmogelijkheden

De adverteerder bestelt een 
artikelplaatsing

U voert de bestelling uit
en verdient geld

Investeer 5 minuten en verdien geld

STAP 1 STAP 2 STAP 3 STAP 4



De voordelen van een samenwerking

met WhitePress ® –

6 x JA



1. U bepaald de voorwaarden van publicatie, 
prijs, vereisten en promotiemethode.

u kunt veel publicatiemogelijkheden
toevoegen en markeren of het artikel

verder gepromoot zal worden

u kunt bepalen of u zelf 
een artikel schrijft



specificeer de redactionele 
vereisten in detail



u kunt ook de technische
vereisten in detail 

specificeren



2. U kunt een publicatie weigeren wanneer u 
deze niet wilt plaatsen

weiger zonder 
consequenties

vraag om aanpassing 
van content

maak op een
gemakkelijke manier
het artikel klaar
voor publicatie

Publish Comment Refuse



3. Overboeking binnen 1 werkdag
vanaf het verzenden van de factuur

runt u een geregistreerd bedrijf –
voeg een factuur toe



4. Alle formaliteiten zijn voor

WhitePress®

Wij zoeken naar nieuwe
klanten en bereiden

bestellingen voor hen voor

Wij leiden klanten op 
over contentmarketing-

principes

Wij regelen
transacties met de 
klant en houden

deadlines bij

Wij rapporteren –
de uitgever hoeft geen 
statistieken te sturen



5. Unieke content van hoge kwaliteit

De content wordt geverifieerd door de WhitePress® redacteurs, en de uniekheid van de 
artikelen van adverteerders wordt gecontroleerd in het CopyScape anti-plagiaat systeem.



6. Zonder installatie en IT-werk
Het platform wordt gebruikt om met de klant te communiceren, de uitgever downloadt en puliceert

de artikelen zelf.

de mogelijkheid om 
content naar Word 
te kopiëren

snelle download 
van het artikel in 
HTML-formaat

Article preview copy to Word

copy title

download picture copy text

Cheap online shopping! Take advantage of promotions and buy 
cheaper

copy textcopy html

If you go shopping with a group of friends and 
they're all buying things, you might get swept 
up and join in on the action, even if it means 
buying things you don't really need. A friend 
saying, "This would look so great on you!" is 
hard to resist. It also removes the opportunity 
for you to spend time comparison shopping 
before making a purchase, like you would on 
your own.



Het platform wordt gebruikt om met de klant te communiceren, de uitgever downloadt en
puliceert de artikelen zelf.

eenvoudig
kopiëren van de 

tracking-code

eenvouding
importeren van 

bijlagen

Attachments

Tracking code

download file

copy tracking code

The tracking code allows you to measure how many users have read this article. It is 
completely safe for the publisher, does not burden the site and does not interfere with its 
content. Copy this code and paste in your system to manage the content of the page in the 

content editor (HTML mode). See: How to put JavaScript codes in articles?
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office@whitepress.nl

tel. +31 6 19133967

Neem contact op

www.whitepress.nl


