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1. Startpagina concept
 Sinds 2000 is Go2.be de eerste Vlaamse startpagina. 
 Go2.be biedt een kwalitatief overzicht van alles wat het internet 

te bieden heeft. 
 De website is een mengeling van de overzichtelijkheid van een 

startpagina en het curieuze, nieuwsachtige van blogs, aangevuld 
met de populairste en handigste eigen internetdiensten.

 Meer dan 200 vrijwillige Go2-medewerkers zorgen ervoor dat 
dagelijks nieuwe links worden toegevoegd en dat de inhoud up-
to-date blijft op de door hun beheerde pagina's.

 Go2.be staat vandaag nog steeds bij de top van de meest 
bezochte websites in Vlaanderen en België en een Top 3 
startpagina.



2. Waarom Go2.be?
 Go2 is een interessant advertentiemedium omdat de bezoekers 

deze startpagina bezoeken om nieuwe websites te ontdekken. Uit 
onderzoek naar het surf- en klikgedrag van internetgebruikers 
blijkt dat portaalsites in grote mate het surfgedrag bepalen.

 Met Go2.be willen we een alternatief zijn voor de klassieke 
zoeksites, door een meer kwalitatieve verzameling van (liefst 
Vlaamse) websites overzichtelijk aan te bieden.

 Een link op Go2.be zorgt voor een verhoogde rangschikking van 
uw website bij zoekmachines! 

 Onze vrijwilligers beheren 500+ Go2-pagina's met > 50.000+ 
links.



3. Bezoekersprofiel

 Go2.be is één van de grootste linkportals van België, en we 
onderscheiden ons van andere startpagina's met bezoekersprofiel 
dat voor meer dan 95% Vlaams is. 
Voor Nederland, zie www.Go2.nl.

 Resultaten enquête (door Insites):
 De belangrijkste reden om Go2.be te bezoeken is om nieuwe Belgische 

websites te ontdekken.
 92% woont in België.
 Gemiddelde bezoekersscore voor Go2 website: 8,1/10
 75% bezoekt Go2.be regelmatig.
 75,6% is tussen 35-64 jaar. 61,2% is tussen 25-55 jaar.
 9 % van de Go2-bezoekers heeft een kaderfunctie. Slechts 3,3% is

werkloos.



4. Bezoekersaantallen

 Enkele cijfers (Januari 2021):
 1.250.000+ paginaweergaven per jaar
 De hoofdpagina levert 95% van het bezoek.
 Details cijfers op aanvraag beschikbaar



5. Advertentie formules (1/3)

 Waarom lage tarieven? Wij kiezen voor:
 Rechtstreeks verkoop. Go2 werkt niet met een 

advertentie-regie.
 Adverteerders voor langere termijn.

De meeste van onze campagnes lopen op jaarbasis.

 Lage prijzen maar een grotere bezettings-graad van 
de adverteringsruimte.

 Kortingsplan:
 3 eenheden: -10%
 6 eenheden: -15%
 12 eenheden: -20%



5. Advertentie formules (2/3)

 Banners op alle hoofdpagina of alle Go2-pagina’s 
 Alle formaten beschikbaar

 Tekstlinks (met tip-vermelding)
 “Uitzonderlijk hoog doorklikratio, omdat het startpagina concept 

kwalitatieve links garandeert.”

 Alle formules zijn bespreekbaar.

 Voor de meest recente prijzen: zie website.



5. Advertentie formules (3/3)

 Go2 Premium Partner
= Zeer hoge visibiliteit en uniek rendement door integratie van 
uw dienst als "door Go2.be aanbevolen" dienst.
 1 JAAR een tip-tekstlink op de hoofdpagina (top-positie in rubriek).
 1 JAAR een tip-tekstlink op alle Go2.be-pagina's (in rubriek "Diensten").
 1 vermelding in de kwartaal-nieuwsbrief naar 10.000 Go2-leden.
 Integratie van uw eigen mini-site (met meta-tags) in Go2 look&feel.
 Daarnaast zal u merken dat uw eigen Go2-mini-site een Google-top-

ranking (nr. 1!) krijgt voor uw kernwoorden (doe de test met de huidige 
adverteerders!).

 Exclusiviteit



Exclusieve top-banner op alle Go2-pagina's

Site in de kijker

Tip-tekstlinks
op hoofdpagina

Premium partners

Button

Tip-tekstlinks
op alle pagina’s



6. Algemene voorwaarden
 Advertentie voorwaarden:

 Op elke pagina wordt slechts één full banner toegelaten (exclusiviteit).
 Indien het gegarandeerd gemiddeld minimumaantal pageviews niet gehaald is, wordt er 

compensatie gegeven door extra dagen toe te voegen aan de campagne.
 De algemene tarieven gelden niet voor sites met inhoud voor volwassenen of casinos. 

Beide zijn niet toegelaten.
 Deze tarieven zijn enkel geldig indien de advertentie-periode nog vrij is.
 Bestaande adverteerders hebben steeds voorrang en krijgen de top-positie van de 

gewenste rubriek.
 Go2.be kiest om geen pop-ups toe te laten op het netwerk.

 Algemene verkoopsvoorwaarden en voorwaarden website:
 http://www.go2.be/varia/AlgemeneVoorwaarden.PDF 
 http://www.go2.be/privacy.php 

 Betalingswijze:
 U krijgt steeds een bestellingsbevestiging per e-mail met daarin de informatie om de 

betaling via overschrijving te voldoen. Betalingen kunnen ook voldaan worden met een 
kredietkaart via Paypal. Na ontvangst van betaling, ontvangt u steeds een factuur. 



7. Gratis advies/offerte

 Gratis advies:
 Wij adviseren gratis en vrijblijvend onze klanten voor een 

ideale advertentie-campagne met oog voor:
 Enerzijds, branding (via bannering & buttons)
 Anderzijds, een lange termijn visibiliteit (via tekstlinks) met als 

hoofddoel een rendabele campagne op te zetten.

 Gratis offerte:
 Stuur ons uw gegevens en wensen. Dan maken we een 

vrijblijvende offerte of bestelbon op.



Contact
 Doe een proef-campagne !

 Ga niet alleen af op cijfers en tarieven, maar doe de test.
 Boek een proef-campagne een meet zelf de rendabiliteit.

 Overtuigd?
Contacteer ons om uw website vandaag op Go2.be te plaatsen.

 Go2.be contact info voor adverteren:
 2Go2 BV
 E-mail: sales@go2.be
 BTW: BE 0873.430.956


