De voordelen
van viaBOVAG.nl

Jouw online showroom

Adverteer uw fietsvoorraad viaBOVAG.nl.
Maak gebruik van alle voordelen
Adverteren op viaBOVAG.nl levert u de volgende
voordelen op:

1

Groot bereik, serieuze kopers
Met viaBOVAG.nl bereikt u een grote doelgroep. Consumenten die viaBOVAG.nl
bezoeken zijn serieus geïnteresseerd en
hebben een hoge aankoopintentie.
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Betrouwbaar en sterk merk
BOVAG is een ijzersterk merk met een
hoge naamsbekendheid en een betrouwbaar imago. Dit stralen we uit met
viaBOVAG.nl door pakkende, landelijke
campagnes. Hiermee versterken we het
BOVAG-merk en het onderscheidend
vermogen van BOVAG-leden.
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Eerlijk speelveld
viaBOVAG.nl is exclusief voor
BOVAG-bedrijven. Er wordt alleen
geadverteerd met kwalitatief goede

4

van viaBOVAG.nl voor een
voordelig tarief.
Hoe doet u dat?
Neem contact op met uw

Voordelig
tarief

accountmanager.
Neem contact op met de leverancier van uw
voorraadsysteem om dit eenmalig te koppelen
aan viaBOVAG.nl.
Selecteer ‘viaBOVAG.nl’ in uw voorraadsysteem.
Upload uw aanbod.
Zorg voor goede foto’s en advertentieteksten.
Deze gaan u helpen om zo snel mogelijk aan
kwalitatieve leads te komen!

mijn.bovag.nl/viabovagfiets

BOVAG Leasefiets
Met BOVAG Leasefiets laat u uw klanten zorgeloos
fietsen, voor een vast bedrag per maand. Dat biedt

motoren, all-in prijzen en BOVAG Garantie.

u als ondernemer ook voordelen. Gedurende de

Simpel je voorraad online
Uw eigen voorraad presenteert u

u de zaak voor onderhoud en service. Levert hij de

eenvoudig online op viaBOVAG.nl
door een directe koppeling met uw
voorraadmanagementsysteem.

looptijd (36 maanden) komt de klant namelijk bij
fiets na afloop weer in? Dan heeft u direct weer
een goed onderhouden fiets in uw voorraad. En dat
creëert weer verkoop- of leasekansen!

Scan de QR-code en lees
meer over de voorwaarden
Samen staan we sterker, ik doe mee
met viaBOVAG, jij ook?

en spelregels om te
adverteren op viaBOVAG.nl

Viktor Boere, Boere Fietsplezier

Vragen?
Wilt u meer weten over onze tarieven? Of heeft

46%

54%

van de Nederlanders
kent viaBOVAG.nl
inmiddels

u vragen over viaBOVAG.nl of het plaatsen van
advertenties? Neem gerust contact op via mail of
telefoon:
ViaBOVAG.nl
E: adverteerders@viabovag.nl
T: 030 - 202 8 202

simpel & snel op

Van en voor BOVAG-leden
ViaBOVAG.nl is dé website van en voor BOVAGleden. Met maandelijks 2,5 miljoen bezoeken en
meer dan 100.000 advertenties is viaBOVAG.
nl een serieuze speler in de markt. En dat is ook
precies wat we willen zijn: een betrouwbaar
mobiliteitsplatform dat zich richt op serieus
geïnteresseerde fietsenkopers. Uit onderzoek blijkt
dat het werkt. De eerlijke all-in prijzen en BOVAGzekerheden zorgen voor hoge waardering van de

Samen maken we van viaBOVAG.nl een succes!
ViaBOVAG.nl is gestart om BOVAG-bedrijven de regie
weer terug te geven en een gelijk speelveld te creëren
binnen ons portaal, zonder prijsdruk van handelaren,
niet-BOVAG-leden en particulieren. Daar blijven we
voor strijden. We investeren continu in de ontwikkeling
van het portaal en in grote, landelijke radio- en

van € 30,- per maand.

veel consumenten een zoektocht. Met de E-bike
Keuzehulp op viaBOVAG.nl helpen wij bezoekers
met kiezen. Op basis van zijn persoonlijke
tips. Wil de consument persoonlijk advies bij het

te trekken, leads voor BOVAG-leden te genereren en
fietsen te verkopen. ViaBOVAG.nl is pas een succes, als
u succes heeft.

kopen van een fiets? Dan kan hij gratis terecht bij
onze Keuzecoach.Weet de consument eenmaal wat
voor type fiets hij wil hebben? Dan komt hij veel
gerichter in uw (online) winkel terecht en is de kans

viaBOVAG.nl in feiten en cijfers
Uit onafhankelijk consumentenonderzoek blijkt dat de

viaBOVAG.nl voor een vaste prijs

Het vinden van de juiste fiets of e-bike is voor

voorkeuren krijgt de consument een advies en

televisiecampagnes om zoveel mogelijk bezoekers

consument en kwalitatief goede leads.

Tarieven
Maak gebruik van alle voordelen van

Keuzecoach fiets

zekerheden van viaBOVAG.nl aanslaan. Het aantal harde
leads (zoals een telefoongesprek, een contactverzoek,
een proefrit- of inruilaanvraag) of is in anderhalf

groter dat hij daadwerkelijk een aankoop doet.
E-bike Keuzehulp:
viabovag.nl/keuzehulp/elektrische-fiets
Keuzecoach Fiets: viabovag.nl/keuzecoach

jaar fors gegroeid. Daarnaast start de zoektocht van
consumenten naar een volgende fiets steeds vaker
online. Door uw aanbod op viaBOVAG.nl te uploaden,

viabovag.nl/keuzecoach

zorgt u dat u online aanwezig én vindbaar bent.

Meer informatie
Informatie voor BOVAG-leden:

Aantal harde leads vanuit viaBOVAG.nl

mijn.bovag.nl/viabovagfiets

700

Consumentenwebsite: www.viabovag.nl

600

Keuzecoach: viabovag.nl/keuzecoach

500

E-bike Keuzehulp:

400
300

viabovag.nl/keuzehulp/elektrische-fiets

200

BOVAG Leasefiets: mijn.bovag.nl/leasefiets

100

• Lokale onafhankelijke BOVAG-

zekerheden (BOVAG Garantie, Aankoopgarantie,

Groot aanbod

Biedt garantie

Betrouwbaar

55%

73%

Afleverbeurt, 40-Puntencheck, all-in prijzen).
• Helpende hand via onafhankelijke E-bike
Keuzehulp en Keuzecoach Fiets.
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ViaBOVAG.nl zekerheden slaan aan bij de consument

fietsvakspecialisten.
• Gebruikte fietsen voorzien van BOVAG
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Zekerheden voor de fietskoper
• Groot aanbod (nieuwe) fietsen van BOVAG-leden.
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