
Dankzij de partners van 
Ohallo kunnen christelijke 

singles gratis gebruik maken 
van de applicatie.

SAMEN KOM JE VERDER

5000+
AANTAL LEDEN

2800+
WAARVAN VROUWEN

2200+
EN MANNEN

Dankzij de partners van Ohallo kan de app ook 

gratis gebruikt worden. Dit kan door middel 

van reclame die in de applicatie voorbij komt. 

Wanneer een lid upgrade naar Ohallo Plus 

zullen deze advertenties verdwijnen.

David
Partner bij Ohallo

“



Deze advertentie vertoond zich na een aantal 

andere profielen. De advertentie wordt ge-

vormd tot een profiel. Waardoor het minder 

snel over het hoofd wordt gezien.

Ohallo heeft 5000 leden, waarvan 2800 vrouwen en 2200 mannen. Ze zijn verspreid door 

Nederland maar wonen grotendeels in de Biblebelt. De gemiddelde leeftijdsgroep is 

18-25 jaar, maar loopt van 18 tot 72 jaar.  De grootste interesses zijn reizen, muziek en 

lezen. Wanneer leden upgraden naar Ohallo Plus krijgen zij de advertenties niet te zien. 

Echter zijn er alsnog duizenden leden die gratis lid zijn. Genoeg bereik!

Profiel
OPTIE 1

Een bekende manier van adverterteren. Jouw 

advertentie komt in de balk onderaan voorbij.

Tip: laat jouw advertentie eruit springen, zo 

klikken leden sneller op de advertentie.

Prijs per 1000 views (CPM) , exclusief BTW (21%)

Prijs per 1000 views (CPM) , exclusief BTW (21%)

Leaderboard
OPTIE 2

75,-

10,-

Hoe ga jij ze bereiken? 
MOGELIJKHEDEN



- Logo in goede kwaliteit, minimaal 1 MB (JPEG, PNG, EPS of AI)

- Jouw pitch/actie. Schrijf in maximaal 600 tekens. (Verschillende 

   kopjes zijn aan te raden!)

- Eventuele bijpassende foto’s! (Min. 1 MB, JPEG, PNG, EPS of AI)

Een banner (750x145) als JPEG, PNG, of GIF.

Een bewegende banner (GIF) krijgt meer aandacht!

Een advertentie uitgekozen? Of beide? Gaan we regelen. Wel hebben we nog het een en 

ander nodig voor de advertenties kunnen starten. Wat? Dat lees je hieronder.

Wij doen graag een gratis voorstel voor een mooie banner, stuur de informatie en het 

logo op die er in moeten en wij zorgen voor een vormgegeven voorstel!

Profiel

Leaderboard

OPTIE 1

OPTIE 2

Aanleverspecificaties

Geen banner? Geen nood!

AAN DE SLAG


