BEZOEKERSPROFIEL EQUESTRAINEE
Met Equestrainee registreer je je trainingen om zo bewuster te gaan rijden, om vervolgens deze te evalueren
met je trainer en/of coach. Een dagboek waarin je de gedragingen van je paard en jezelf leert kennen. Met
Equestrainee stel je doelen die je helpen om te gaan met stress situaties tijdens trainingen en wedstrijden.
Als trainer probeer je altijd het beste uit je pupil te halen. Door gebruik te maken van Equestrainee kun je; Op
afstand met je pupil evalueren, eventueel aanpassing doen van de training, tijdens de training zelf de week
evalueren, zo kun je als trainer zien of jouw input goed begrepen word en toegepast. Dit maakt jou niet alleen
een betere trainer, maar levert ook een beter resultaat op bij jouw pupil!
Equestrainee is een interessant medium om Nederlandstalige paardenliefhebbers te bereiken. Per maand
worden onze pagina’s bekeken en bezocht door paardenliefhebbers.
In een onafhankelijk afgenomen enquête kwam het volgende bezoekersprofiel naar voren. De gemiddelde
bezoeker is een vrouw van 23 jaar met een HBO-opleiding. Zij is in het bezit van een eigen paard, voornamelijk
actief in de dressuursport en besteedt zo’n 16 uur per week aan de paarden. Het paard staat even vaak op een
pensionstal als thuis gestald en per maand wordt 350 euro uitgegeven aan paardgerelateerde zaken.

De bezoekers in cijfers
Percentage
75% van de bezoekers is professioneel of als vrijwilliger met paarden bezig.
81% Heeft een eigen paard
29% Heeft meer dan één paard
36% Heeft de paarden aan huis staan
33% van onze bezoekers is niet te bereiken via een paardgerelateerde organisatie.
26% van de bezoekers is niet te bereiken via de paardenbladen.
52% van de bezoekers gebruikt de pagina dagelijks voor trainingsdoeleinden.
33% van de bezoekers is zelf trainer en heeft gemiddeld 3 ruiters om te coachen.
83% van de bezoekers maakt als ruiter gebruik van een trainer.
84% De paardensport wordt nog steeds hoofdzakelijk beoefend door vrouwen/meisjes, de
paardensporten is relatief jong, iets bovengemiddeld in welstand en woont iets meer in
landelijke gebieden.
40% Van de paardensporters is aangesloten bij een manege/ vereniging
Het gemiddeld budget voor paardgerelateerde uitgaven bedraagt 370 euro per maand.
Eén op de drie gebruikers besteedt meer dan 500 euro per maand aan het paard.
In 2011 werd de paardensport 35,8 miljoen keer beoefend
Het internetgebruik is sterk toegenomen (het gebruik is vervijfvoudigd). Inmiddels is dit
de belangrijkste informatiebron geworden voor de paardensporters.

Advertentie mogelijkheden
Equestrainee biedt u de mogelijkheid om op een andere, niet traditionele, manier online te adverteren.
Equestrainee gaat samen met de adverteerder een inspanningsverplichting aan. Op deze manier gaat
Equestrainee verder dan het alleen maar plaatsen van passieve Banner ruimte.

Hoe werkt dit?
- Op de adverteerders pagina wordt uw banner permanent geplaatst. De pagina is te vinden via de knop
‘Onze Adverteerders’ op de hoofdpagina;

- Banner onder de navigatie, een zeer in het oog springende positie op de hoofdpagina. Gedurende de
campagne wordt uw banner hier optimaal vertoond;

- Extra aandacht in de nieuwsbrief. Deze zal maandelijks verzonden worden.
- Dynamische banner. Een Banner met extra inzet op een pagina naar keuze passend bij uw campagne waar
uw banner extra onder de aandacht wordt gebracht.
De bruto investeringen bedragen voor u 1.000 euro per jaar.
Waarvan 500 euro gefactureerd zal worden. Het andere deel vragen wij u te barteren in producten en
diensten voor onze Like | Share | Win campagnes. Uw product of dienst brengen wij zo drie tot vier keer per
jaar onder de aandacht in onze nieuwsbrief.
Op deze manier willen wij dynamischer en assertiever omgaan met uw marketing- en advertentie budget.
Waardoor tussen u, de gebruiker en Equestrainee meer interactie ontstaat om uw product of dienst onder de
aandacht te brengen.

Mogelijkheden voor Trainers
Wilt u een banner als trainer / instructeur geplaatst hebben? Voor 75 euro per jaar komt uw naam met de link
naar uw website of e-mail adres op de partner pagina. Potentiële lesklanten kunnen u dan makkelijk zoeken en
gelijk met u gelinkt worden via het logboeksysteem die Equestrainee biedt. U kunt zelf aangeven welke
disciplines en erkenningen erbij vermeld worden.

Mogelijkheden op maat
Naast dit standaard pakketten is het mogelijk om een pakket op maat samen te stellen, bijvoorbeeld voor de
introductie van een nieuw product of voor het onder de aandacht brengen van een evenement of actie in onze
nieuwsbrief. Neem contact op en vraag naar de mogelijkheden.
info@equestrainee.nl

