
Fello is een gedeelde agenda waarmee mantelzorgers samen voor 
een familielid zorgen. Ze komen samen in een groep zodat iedereen 
kan helpen. Ze zien in één oogopslag wie wat wanneer gaat doen en 
creëren zo overzicht. En met de chatfunctie heb je alles wat jullie 
bespreken over de zorg op één plek. Fello is beschikbaar als app in de 
play- en appstore en online te gebruiken via getfello.com.

Fello vertoont advertenties op drie verschillende plekken: 

Advertenties voor jouw bedrĳf  
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In de agenda (in de maand-, week-, en dagweergave)

Met één klik op de advertentie belandt een gebruiker op de website 
van de adverteerder. Deze website wordt geopend buiten de Fello 
app. Op mobiel wordt dus de browser app aangesproken en op 
desktop opent er een nieuwe tab in de browser.
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21.000 unieke gebruikers per maand

300.000 bezoeken per maand, met meerdere views                        
per bezoek
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Creëer meer awareness voor 
jouw merk met Fello 

Fello is bedoeld voor mantelzorgers. In Nederland zĳn ruim 4 miljoen 
mensen mantelzorger. Daarvan bieden ruim 610.000 mantelzorgers 
hulp voor een langere periode: langer dan drie maanden en meer dan 
acht uur per week. 1 op de 10 mantelzorgers is zwaar overbelast.

Voor wie is het? 

56% van de gebruikers is vrouw, 44% man. 
De leeftĳd ligt gemiddeld tussen de 25 en 54 jaar.

In het scherm dat detail informatie over een agenda-afspraak 
geeft.

In het overzicht met chats.



Aanleveren van advertentie via:
esmee@getfello.com o.v.v. Advertentie Fello

De redactie behoudt zich het recht voor om advertenties niet te 
plaatsen. 

Tarief 

100.000*

€ 450*

€ 1250* 

Minimaal aantal views per 
maand per advertentie

Prĳs per maand

Prĳs per kwartaal

In Fello worden maximaal 6 verschillende advertenties tegelĳkertĳd 
(random over de drie plekken) vertoond. Eén advertentie heeft zo 
minimaal 100.000 views per maand. We kiezen ervoor om per
periode géén concurrerende adverteerders te vertonen.

     Sfeerbeeld: afmeting 340 × 340 px, 72 dpi - in jpg

     Een titel: max. 29 tekens inclusief spaties

     Een tagline: max. 30 tekens inclusief spaties

     Een logo: transparante achtergrond - in png

     Een url van de landingspagina.

Aanleverspecificaties

*Prĳzen zĳn exclusief BTW.
Jouw advertentie wordt vertoont op de drie aangegeven plekken. 

De advertenties bestaan uit een sfeerbeeld (1), titel (2), tagline (3) 
een klantlogo (4) en een opvallende CTA button – vaste tekst (5).

Look & feel van de advertenties
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Geen concurrentie
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