Hoefslag
Bedrijvengids

hoefslag.nl/bedrijvengids-nederland

Zoek en vind op
hoefslag.nl/bedrijvengids-nederland
Hoefslag bedrijvengids, uw paardengids, is
de meest complete online gids voor paarden
liefhebbers. Als hippische ondernemer mag uw
bedrijfsnaam hierin niet ontbreken!
Deze online gids geldt als leidraad voor iedereen die op zoek is
naar producten of diensten in de paardensector. Je kunt zowel
zoeken op naam, rubriek, trefwoord of locatie. Het vinden van
een hengstenhouder, professionele paardenfotograaf, rijlaarzen
op maat, osteopaat, instructeur,… u vindt het eenvoudig via
hoefslag.nl/bedrijvengids-nederland

Sta onder berichten

Uw bedrijfsgegevens worden ook getoond onder artikelen die
betrekking hebben op uw product of dienst op de website.
Hierdoor wordt u zichtbaarheid nog vele malen hoger!
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Foto’s en video’s

Maionet alit aut adit la que qui tem nam is ressus, autem in re comni tem de num volupta soluptae ea
dolorrorrum est eiur?
Pic tecatec tiurem ariae dolessunt utem ne rae digent excepta dit atis sam es aruntiorum sitate
volorum es destis res qui ra doluptate odipsa nonsed ut officia temporibus endi dolorior a aboreium
iducips aperis dolorit modi nist ulpa velesedit etur? Rovidel iligenda nos nis que site ma enis anime
nonsequunti ipicit quia con earion evelita ario dolupic toruntorem. Um ipitat.
Expero beat. Magnis atus dolor solorep erumqui busciminum everovid quiae quias reseque volupienis
molenesti aruptius aliqui consed quibusa vellacc atemquunt velectur millest que sum desti saere,
serume nihicit ature, eos audiores et amendit, enihill igentorerro tet ex etur rat.
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Hoefslag bedrijvengids
Prijs:
1 Topresultaten:
215 x 138 pixels

€400/jaar

2 Logoresultaten:
167 x 110 pixels

€200/jaar

3 Naamsvermeldingen:

€100/jaar

Topresultaten

1

Logoresultaten

2

Naamsvermelding

3

Aanleverspecificaties
Topresultaat

Logoresultaat

Afbeelding logo: 185x130 pixels
Max. bestandsgrootte: 150 kb
Format: .jpg en .png

Afbeelding logo: ..x.. pixels
Max. bestandsgrootte: 150 kb
Format: .jpg en .png

Max. 500 karakters voor de omschrijving
Maximaal aantal foto’s: 6
Max. bestandsgrootte: 200kb
Format: .jpg en .png
Maximaal aantal video’s: 3
Max. bestandsgrootte: 1 mb

Max. 500 karakters voor de omschrijving
Maximaal aantal foto’s: 3
Max. bestandsgrootte: 200 kb
Format: .jpg en .png
Maximaal aantal video’s: 1
Max. bestandsgrootte: 1 mb

Gezondheid
- Dierenartsen
- Medische (para) behandelingen
- Revalidatiecentra
- Dierenbescherming
- Hippotherapie
- Laboratoria
- Tandverzorging alg.
- Scheerdiensten
- Hoefsmeden
- Hoefbeslag - materiaal
- Begraafplaatsen / Crematoria
- Klinieken
Voeding
- Voeders
- Voedingssupplementen
Vervoer
- Aanhangwagens/trailers alg.
- Vrachtwagens – carrosseriebouwers/inrichting
- Transport
- Kadaver afhaaldiensten &
verwerking
- Ambulancediensten
- Terreinvoertuigen alg.
Stallen / Maneges
- Dressuur
- Jumping
- Western
- Draf
- Trainers & africhters
- Pensions
- Recreatie
- Trekpaarden

- Mensport
- Eventing
In en om de stal
- Stalbenodigdheden
- Stallenbouw & -inrichting
- Aannemers bouwwerken
- Pistes aanleg & onderhoud
- Omheiningen
- Vloerbedekking alg.
- Afsluitingen alg.
-H
 indernissen materiaal en
toebehoren
- Hindernissen & stallen verhuur
- Machines & werktuigen
- Mestverwerking
- Sproeiinstallaties
- Meststoffen
- Rubbermateriaal alg.
- Strooisel alg.
Stamboeken / Federaties
- Ezels
- Rassen
Hengstenhouders
- Dekstations
- Spermabehandelingen
- Stoeterijen
- Melkerijen
Tuigen / Koetsen
-Z
 adel- & tuigmakers – herstellers
- Koetsenbouw alg.
- Koetsenverhuur
- Leder alg.

Ruitersportwinkels
- Online Winkels
- Laarzen
- Wasserijen & stomerijen
- Borduren & bedrukken
- Westernbenodigdheden
- Toilettage- & verzorgingsproducten
Toerisme
- Kampen alg.

Opleidingen
- Autorijschool
- Onderwijs alg.
Groothandels/Fabrikanten
- Laarzen
- Ruitersportartikelen
- Toilettagemat. & verzorgingsproducten
- Tuigen
- Zadels
Overig
- Evenementen benodigdheden
(linten, bekers, trofeeën…)
- Evenementen
- Personeel alg.
- Fotografie
- Vakliteratuur & Media
- Hippodromen
- Immobiliën
- Verzekering alg.
- Internet alg.
- Slachthuizen

