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Colofon

Voorwoord

Wij zijn dol op post
Vooral van het soort dat afgelopen maand spontaan binnenkwam: “Naar aanleiding 
van de advertentie van onze sloep op de site YachtFocus.com deel ik mede dat ik 
meer dan 30 reacties heb gehad en dat de sloep na 2 weken voor de vraagprijs is 
verkocht. Mijn ervaring is dat je via de site van YachtFocus een groot geïnteresseerd 
publiek bereikt. Ik kan iedereen die zijn boot wil verkopen uw site aanraden.” Eigenlijk 
voelt zo’n bericht van een particuliere verkoper wel een beetje dubbel, want zij 
adverteren altijd in een combinatie van internet en tijdschrift, maar deze sloep kreeg 
niet eens de tijd om u, lezer van dit blad, onder ogen te komen. Ondertussen zijn 
wij trots dat YachtFocus zo enorm gegroeid is in de afgelopen jaren qua bezoekers 
en dat adverteren bewezen effectief is. In het plaatje hieronder ziet u de online 
bezoekersgroei door de jaren heen, samengesteld op basis van het gezaghebbende 
statistiekprogramma Google Analytics. 

Ook voordelig en effectief adverteren?
Ondanks dat wij hoge tarieven lijken te hanteren, is YachtFocus toch voordeliger. Dat 
zit zo. Niet elke boot wordt zo snel verkocht, het is redelijk om van enkele maanden 
verkooptijd uit te gaan. Waar andere verkoopsites schijnbaar een laag bedrag vragen, 
geldt dat vaak slechts voor één maand terwijl uw boot bij YachtFocus vier hele 
maanden, dus 4x zo lang, online staat. Dat maakt het verschil. Voor wie vooruit denkt 
zijn wij opeens het voordeligste medium. Ook wordt uw advertentie automatisch 
afgedrukt in YachtFocus Magazine voor extra bereik, elders kost dat extra. Als u na de 
zomer snel en voordelig uw boot wenst te verkopen, kijk dan op pagina 29 of, sneller 
nog, geef uw advertentie online op via YachtFocus.com.

Jan-Pieter Oosting
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