
www.ChannelConnect.nl

KEUZE UIT 9 UITGAVEN (6x CHANNELCONNECT + 3x DOSSIER) TARIEF

1/1 pagina redactie, incl. interview & opmaak € 2.000*

2/1 pagina redactie, incl. interview & opmaak € 3.000*

1/1 pagina redactie, incl. interview & opmaak + 1/1 advertentiepagina € 2.750*

1/1 pagina advertentie € 1.500

2/1 pagina advertentie € 2.500

VOORKEURSPOSITIES TARIEF

Cover + 3/1 pagina redactie, incl. interview, opmaak en fotografie € 4.500*

Backcover – 1/1 advertentiepagina € 2.250

Binnenzijde cover/backcover – 1/1 advertentiepagina € 1.950

Openingsspread – 2/1 advertentiepagina (p.2+3) € 2.950

SPECIALE UITVOERINGEN TARIEF

3/1 pagina uitklap in het blad of aan de cover € 5.000*

Bijlage A4 tweezijdig bedrukt (of A3 gevouwen naar A4) gewicht in overleg, exclusief drukwerk € 2.750

* Bij alle redactionele deelnames in print is de online doorplaatsing op de website,  
nieuwsbrief en sociale media kosteloos inbegrepen
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WWW.CHANNELCONNECT.NL (20.000 BEZOEKERS PER MAAND) TARIEF P.W.

Homepage Take-over, clickable banner aan weerszijden landingspagina € 1.500

Superleaderboard banner, afmeting (px): 1090 x 101 € 750

Leaderboard banner Top of Bottom, afmeting (px): 728 x 90 € 350

Rectangle banner Top, afmeting (px): 300 x 250 € 500

Rectangle banner Bottom, afmeting (px): 300 x 250 € 350

Custom artikel: wordt geschreven door onze redacteur en geplaatst op onze website, nieuwsbrief en sociale media € 950

1 advertorial (zelf aanleveren) van maximaal 500 woorden op de website en in de nieuwsbrief € 500

Vacatureplaatsing, 1 maand lang op de homepage en in de nieuwsbrief € 400 p.m.

NIEUWSBRIEF CHANNELCONNECT (7.000 ABONNEES, ELKE WERKDAG) TARIEF P.W.

Leaderboard banner Top of Bottom, afmeting (px): 560 x 69 € 450

Rectangle banner links of rechts, afmeting (px): 300 x 250 € 400

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
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EVENEMENTEN - LIVE TARIEF

Deelname ChannelConnect Grotetafelgesprek € 1.750

PERSBERICHTEN TARIEF

Schrijven van een persbericht door een professionele redacteur € 650

WHITEPAPERS EN VISIE ARTIKELEN TARIEF

Schrijven van een whitepaper (opmaak niet inbegrepen), 6-8 pagina's o.b.v. een goede briefing € 2.500

Online plaatsen van een whitepaper / visie-artikel, bericht in de nieuwsbrief en andere media € 500

FOTOGRAFIE EN VIDEOREPORTAGES TARIEF

Fotografie, shoot in de studio van iMediate of op locatie € 650

Het maken van een bedrijfsvideo Op aanvraag
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