OVERIG LIVE

ONLINE PRINT EN ONLINE

2019 PRIJSLIJST
KEUZE UIT 12 UITGAVEN (8X CHANNELCONNECT + 3X DOSSIER + 1X BEURSSPECIAL)

TARIEF

1/1 pagina redactie / interview of verslag + afbeelding

€ 2.000*

2/1 pagina redactie / interview of verslag + afbeelding

€ 3.000*

1/1 pagina redactie / interview of verslag + afbeelding én 1/1 pagina advertentie

€ 2.750*

1/1 pagina advertentie

€ 1.500*

2/1 pagina advertentie

€ 2.500*

COVER

TARIEF

Coverartikel = Cover + fotografie + 3/1 pagina redactie / interview + afbeelding ChannelConnect

€ 4.500*

Cover 4 en 2/1 pagina redactie + afbeelding

€ 3.750*

Cover 2 of cover 3 en 2/1 pagina redactie + afbeelding

€ 3.500*

SPECIALE UITVOERINGEN

TARIEF

Uitklap pagina in het blad 3/1 pagina (extra exposure)

€ 4.500*

Uitklap pagina aan de cover 3/1 pagina (extra exposure)

€ 5.000*

Bijlage A4 tweezijdig bedrukt (of A3 gevouwen naar A4) gewicht in overleg, exclusief drukwerk

€ 2.750

* Prijs incl. artikel op de website plaatsen, meenemen in de nieuwsbrief en boosten met onze socialemediakanalen

€ 500

WWW.CHANNELCONNECT.NL INCL. DOSSIER PORTALS

TARIEF

Superleaderboard afmeting (px): 982 x 175, per week

€ 750

Rectangle Top afmeting (px): 336 x 280, per week

€ 500

Rectangle Bottom (px): 336 x 280, Leaderboard Top en Bottom afmeting (px): 728 x 90, per week

€ 350

Custom artikel: Het artikel wordt geschreven door onze redacteur, SEO geoptimaliseerd en geplaatst op onze website.
Garantie voor minimaal 250 views per artikel

€ 700

Native ad: Geplaatst op een vaste positie op de website gedurende 1 week.
Foto en korte tekst zelf aanleveren. De ad linkt door naar website klant

€ 400

1 nieuwsbericht / advertorial maximaal 300 woorden op de website en in de digitale nieuwsbrief

€ 500

Vacature plaatsen op onze website, gedurende 1 maand

€ 400

Bedrijfslogo en korte tekst op de partnerpagina www.channelconnectmedia.nl, per jaar

€ 250

NIEUWSBRIEF CHANNELCONNECT OF DOSSIERS (10.000 ABONNEES, 4 MAAL PER WEEK)

TARIEF

Banner per week, afmeting (px): 580 x 103 of 271 x 225

€ 450

ISPTODAY.NL

TARIEF

Rectangle banner, per week

€ 250

500 woorden interview / artikel op de website

€ 500

300 woorden interview / artikel op de website

€ 350

WEBSITE, SOCIALE MEDIA EN REFERENCE CASES

TARIEF

Schrijven van teksten voor eigen communicatie op je website of sociale media door een professionele redacteur, prijs per uur

€ 80

Plaatsing product / reference cases, columns op onze website

€ 500

EVENEMENTEN - LIVE

TARIEF

Deelname / sponsoring ChannelConnect This is IT - 22 mei 2019

vanaf € 2.500

Sponsormogelijkheden rondetafelgesprek met partners (summits)

Op aanvraag

Deelname / sponsoring ChannelConnect partnerdag / iMediate ICT-cup

Op aanvraag

PERSBERICHTEN

TARIEF

Schrijven van een persbericht door een professionele redacteur

€ 650

Verzending naar max. 300 adressen op perslijst en plaatsing op onze mediakanalen

inclusief

WHITEPAPERS EN VISIE ARTIKELEN

TARIEF

Schrijven van een whitepaper, 6-8 pagina's o.b.v. een goede briefing

€ 2.100

Online plaatsen van een whitepaper / visie-artikel, bericht in de nieuwsbrief en andere media

€ 500

VIDEOREPORTAGES OP WWW.CHANNELCONNECT.TV

TARIEF

Het maken van een bedrijfsvideo, publicatie op website, bekendmaking in nieuwsbrief én op sociale media

vanaf € 750
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Bovengenoemde prijzen zijn exclusief btw. De prijslijst geeft een overzicht van onze belangrijkste diensten. Voor speciale wensen maken wij graag een offerte voor je.

