De voordelen
van viaBOVAG.nl
Adverteren op viaBOVAG.nl levert u de volgende
voordelen op:
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Hoe doet u dat?
Meld u aan op viabovag.nl of regel dit via uw

bezoeken zijn serieus geïnteresseerd en

accountmanager.

Betrouwbaar en sterk merk
BOVAG is een ijzersterk merk met een hoge

Neem contact op met de leverancier van
uw kassasysteem om uw kassa eenmalig te
koppelen aan viaBOVAG.nl.

naamsbekendheid en een betrouwbaar

Selecteer ‘viaBOVAG.nl’ in uw kassasysteem.

imago. Dit stralen we uit met

Upload uw aanbod.

campagnes. Hiermee versterken we het
BOVAG-merk en het onderscheidend
vermogen van BOVAG-leden.

Zorg voor goede foto’s en advertentieteksten.

mijn.bovag.nl/viabovagmotor

Eerlijk speelveld
viaBOVAG.nl is exclusief voor BOVAGbedrijven. Er wordt alleen geadverteerd
met kwalitatief goede motoren, all-in
prijzen en BOVAG Garantie.
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Adverteer uw motorvoorraad viaBOVAG.nl
Maak tot 1 januari 2023 met 50% korting gebruik

groep. Consumenten die viaBOVAG.nl

viaBOVAG.nl door pakkende, landelijke

3

simpel & snel op

van de voordelen van viaBOVAG.nl.

Groot bereik, serieuze kopers
Met viaBOVAG.nl bereikt u een grote doel-

hebben een hoge aankoopintentie.
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Jouw online showroom

Simpel je voorraad online
Uw eigen voorraad presenteert u
eenvoudig online op viaBOVAG.nl
door een directe koppeling met uw
voorraadmanagementsysteem.

50% tariefskorting verlengd
tot 1 januari 2023
We willen dat zoveel mogelijk

50%
tariefskorting

ondernemers kennismaken met
de voordelen van adverteren op viaBOVAG.nl.
Het platform is immers pas een succes, als u
als ondernemer succes hebt. Om u een extra
steuntje in de rug te geven, adverteert u als
motorondernemer tot 1 januari 2023 met
50% korting!

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

voorwaarden en spelregels om te
adverteren op viaBOVAG.nl

Roger van de Kuinder, Van de Kuinder
Motoren Hilversum
Vragen?
Heeft u vragen over viaBOVAG.nl of het plaatsen
van advertenties? Neem gerust contact op via
Door onze voorraad op viaBOVAG.nl te
plaatsen besparen we tijd en ontvangen
we kwalitatieve leads. Plaats net als wij je
motoren op viaBOVAG.nl.
Jeroen Weijers, MotoPort Hillegom

mail of telefoon:
ViaBOVAG.nl
E: adverteerders@viabovag.nl
T: 030 - 202 8 202

ViaBOVAG.nl is dé website van en voor BOVAG-leden.

Profileer uw bedrijf als kwaliteitsbedrijf
Helaas komen veel nieuwe motorrijders er noodge-

Maandelijks zoeken er ruim 100.000 mensen op ons

dwongen achter dat er veel cowboys in de markt zijn.

platform naar een nieuwe motor. Met maandelijks

Er zijn kwalitatief grote verschillen tussen bedrijven en

2,5 miljoen bezoeken in totaal en meer dan 100.000

hun motoraanbod. Door te adverteren op viaBOVAG.

advertenties is viaBOVAG.nl een serieuze speler in de

nl onderscheiden we ons van de mindere bedrijven. Als

markt. En dat is ook precies wat we willen zijn: een

BOVAG-netwerk en ook als individueel motorbedrijf zet

betrouwbaar mobiliteitsplatform dat zich richt op

u zich als kwaliteitsbedrijf op de kaart. Offline hadden

serieus geïnteresseerde motorkopers. Uit onderzoek

BOVAG-motorbedrijven al een sterke positie, vanwege

blijkt dat het werkt. De eerlijke all-in prijzen en BOVAG-

de BOVAG garantie. Met viaBOVAG.nl hebben we nu

zekerheden zorgen voor hoge waardering van de

ook online een uithangbord om onze bedrijven én de

consument en kwalitatief goede leads.

BOVAG-zekerheden nog meer onder de aandacht te

Van en voor BOVAG-leden

54%

van de Nederlanders
kent viaBOVAG.nl
inmiddels

brengen.
Tarieven
U betaalt een vast bedrag

Maandelijkse
kosten

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

0 - 25

€ 17,50

de zekerheden van viaBOVAG.nl aanslaan. Het aantal

26 - 50

€ 37,50

harde leads (zoals een telefoongesprek, een proefrit- of

staan. Tot 1 januari 2023

51 - 100

€ 75,-

krijgt u 50% korting. De

101 - 200

€ 100,-

201 of meer

€ 125,-

per maand, afhankelijk van
het aantal advertenties
dat u op viaBOVAG.nl heeft

gereduceerde tarieven van
2022 staan hiernaast.

Aantal
advertenties

inruilaanvraag of een contactverzoek) is in anderhalf
jaar vier keer verdubbeld.

Keuzecoach motor
Het kiezen van een motor doe je niet even zomaar.
Daarom kan de consument op viaBOVAG.nl terecht
voor gratis advies van onze Keuzecoach. Weet
de consument eenmaal wat voor type motor hij
wil hebben? Dan komt hij veel gerichter in uw
(online) winkel terecht en is de kans groter dat hij
daadwerkelijk een aankoop doet.

Groeiend aantal harde leads
Van lead naar deal: de koopintentie van bezoekers
op viaBOVAG.nl is verreweg het hoogst.

viabovag.nl/keuzecoach

Meer informatie
Informatie voor BOVAG-leden:
mijn.bovag.nl/viabovagmotor
Consumentenwebsite: www.viabovag.nl
Keuzecoach: viabovag.nl/keuzecoach

Samen maken we van viaBOVAG.nl een succes!
ViaBOVAG.nl is gestart om BOVAG-autobedrijven 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
Ik vind het belangrijk dat mijn klanten kunnen
kiezen voor zekerheid en betrouwbaarheid.
Daarom staan mijn motoren op viaBOVAG.nl.
Bart Pols, Pols Motoren Waalwijk

blijven we voor strijden. We investeren continu in de
ontwikkeling van het portaal en in grote, landelijke
radio- en televisiecampagnes om zoveel mogelijk
bezoekers te trekken, leads voor BOVAG-leden te
genereren en auto’s te verkopen. ViaBOVAG.nl is pas
een succes, als u succes heeft.

