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Met de kennis en ervaring vanuit Zoom.nl hebben we de lezer verteld hoe je het beste
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kunt fotograferen met je smartphone aan de hand van een online responsive magazine, vol tips en mogelijkheden van de S7. Voor deze speciale productie zijn alleen foto’s
gebruikt die daadwerkelijk gemaakt zijn met een S7, geschoten door een in smartphone
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gespecialiseerde fotograaf en actief lid van de Zoom.nl fotografie-community. In het maga-
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zine werden aan de hand van de thema’s natuur, vakantie, beweging en weinig licht, tips
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De partnerartikelen zijn erg goed ontvangen en gelezen. Op zowel Zoom.nl als Computer
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Idee.nl was de gemiddelde leesduur 4.30 minuten. In totaal zijn de artikelen ruim 12.000
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keer gelezen. Vanuit deze artikelen is er regelmatig doorgeklikt naar het magazine. Maar
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Waar de klant hoopte op 4.000 quality views
van minimaal 30 seconden, scoorde de campagne
19.000 views met een gemiddelde bezoekduur
van ruim drie minuten.”
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