INFOSHEET 2022

HET GROOTSTE BEREIK IN HET IT-PARTNERKANAAL
ChannelConnect is hét platform voor het IT-partnerkanaal.
ChannelConnect informeert zijn lezers dagelijks via het
magazine, de Dossiers, de website ChannelConnect.nl, de
e-mailnieuwsbrief en via de sociale mediakanalen. In 2022
verschijnt het reguliere magazine zes keer per jaar. Daarnaast

20.000
bezoekers per
maand (website)

7.000+
magazineabonnees

MAGAZINES

PROFIEL:
Bij bereik draait het niet alleen om aantallen maar natuurlijk
ook om wie je bereikt. ChannelConnect richt zich op directie,
management en (hoger) kader van bedrijven in het IT-

EVENTS

brengen we drie keer een Dossier uit met de onderwerpen
Datacenter & Cloud, Telecom, VoIP & UC en Security & Privacy.
Rond elk Dossier wordt een ChannelConnect Grotetafelgesprek
gevoerd. Dat gesprek resulteert in een videoproductie en een
gespreksverslag.

7.000+
nieuwsbriefabonnees

kanaal, werkzaam bij vendoren, distributeurs, VAR’s,
system integrators en (managed) dienstverleners. Een paar
kengetallen:

UITGAVE

THEMA’S

DEADLINE
RESERVERING

DEADLINE
ADVERTENTIES

VERSCHIJNT

CC Februari 2022

De Digitale Werkplek
Datamanagement & Storage

17 januari

24 januari

11 februari

Datacenter & Cloud Dossier 2022

21 februari

28 februari

18 maart

CC April 2022

7 maart

14 maart

1 april

Cyber- & Datasecurity
Network Monitoring

Telecom, VoIP & UC Dossier 2022

25 april

2 mei

20 mei

CC Juni 2022

Cloudtransformatie
Artificial Intelligence & Machine Learning

16 mei

23 mei

10 juni

CC Juli 2022

Datacenters & Suppliers
Internet of Things

20 juni

24 juni

15 juli

CC September 2022

Telecom, VoIP & UC Special
Duurzaamheid in IT

29 augustus

5 september

23 september

Security & Privacy Dossier 2022

10 oktober

17 oktober

4 november

CC december 2022

7 november

14 november

2 december

DistriVisie
ICT Centraal in Nederland

GROTETAFELGESPREKKEN

DATUM

LOCATIE

Datacenter & Cloud ’22

24 februari 2022

iMediate, Hilversum

Telecom, VoIP & UC ’22

21 april 2022

iMediate, Hilversum

Security & Privacy ’22

13 oktober 2022

iMediate, Hilversum

DistriVisie ’22

10 november 2022

iMediate, Hilversum

PRINT EN ONLINE

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

Gratis

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

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

OVERIG

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

ONLINE

PRIJSLIJST

www.ChannelConnect.nl

JAARPAKKETTEN
20.000 bezoekers
per maand

Oplage 7.000+ stuks

ONLINE PRINT & ONLINE

Het laatste ICT-nieuws op alle devices

€ 6.000

€ 12.000

€ 24.000

PRINT -PROFILERING ÉN ONLINE
(6X CHANNELCONNECT + 3X DOSSIER)

GOLD

PLATINUM

DIAMOND

1/1 pagina redactie, incl. interview & opmaak

1

2

4

2/1 pagina redactie, incl. interview & opmaak

1

2

4

Content: Redactie wordt geschreven door onze redacteur, wordt geplaatst op onze
website, vermeld in de nieuwsbrief en gedeeld op onze socialemediakanalen

¸

¸

¸

Nieuwsbrief: Artikelen uit print worden opgenomen in één van de ChannelConnect
nieuwsbrieven op maandag t/m vrijdag naar 7.000 abonnees

¸

¸

¸

Social: het artikel wordt ook geplaatst op sociale media: LinkedIn, Twitter en Facebook

¸

¸

¸

1

2

4

GOLD

PLATINUM

DIAMOND

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

0

1

2

Online advertorial: Geplaatst op een vaste positie op de website en in de nieuwsbrief
gedurende 1 week. Afbeelding en korte tekst zelf aanleveren.

1

2

4

Superleaderboard banner, afmeting (px): 1090 x 101

0

1

2

2 weken

4 weken

8 weken

1

2

4

¸
˚

¸
˚

GOLD

PLATINUM

DIAMOND

Korting op extra diensten (zie prijslijst)

15%

20%

25%

Partnership: ChannelConnect volgt proactief jouw bedrijf en signaleert nieuws
en communicatiemomenten / opportunities

¸

¸

¸

Advertentie: 1/1 pagina in een uitgave naar keuze

WWW.CHANNELCONNECT.NL, NIEUWSBRIEF EN SOCIAL MEDIA

Leaderboard en/of rectangle: online op www.channelconnect.nl of in de nieuwsbrief
Vacatureplaatsing, 1 maand lang op de homepage en in de nieuwsbrief
Personalia en evenementen op onze website(s), fair use

OVERIG

Whitepaper: schrijven door onze redacteur, online plaatsen, bericht in de nieuwsbrief,
onze website en sociale media

OVERIGE DIENSTEN

¸
6-8 pagina's

Subject Lorem ipsum dolor sit amet
From Lorem ipsum
From ipsum Subject Lorem ipsum dolor sit amet
From Lorem ipsum
From ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, co
Lorem ipsum dolor sit amet, co

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit, sed
Lorem
dolor sit amet,
diam nonummy
nibhipsum
euismod
consectetuer
adipiscing elit, sed
tincidunt ut laoreet
dolore magna
Lorem ipsumdiam
dolornonummy
sit amet, nibh euismod
laoreet
consectetuer tincidunt
adipiscingutelit,
sed dolore magna
Lorem
dolor sit amet,
diam nonummy
nibhipsum
euismod
consectetuer
adipiscing elit, sed
tincidunt ut laoreet
dolore magna
diam nonummy nibh euismod
tincidunt ut laoreet dolore magna
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam
nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam
nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna
Lorem ipsum dolor sit amet, co

MEER INFORMATIE
MEER INFORMATIE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit,

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit,
sed diam nonummy nibh
euismod tincidunt ut laoreet
dolore magna

sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit,
dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad
sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet
minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper
dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.
minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper
Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.
velit esse molestie consequat, vel illum
Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate
velit esse molestie consequat, vel illum
dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan
dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan
et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril

DOWNLOAD

delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.
et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril
Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit,
delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.
sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet
Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit,
sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet

(VIRTUELE) KOP KOFFIE?

NEEM CONTACT
MET ONS OP:
SALES

REDACTIE

Interesse voor deelname
binnen ChannelConnect? Neem
contact op met ons salesteam
via sales@channelconnect.nl
of bel 035-646 5810

Kom je graag met onze
redactie in contact?
Mail dan naar
redactie@channelconnect.nl
of bel 035-646 5800

Geïnteresseerd in lead generation
en contentmarketing?
Neem contact op met sales@imediate.nl

Arendstraat 33b | 1223 RE Hilversum | +31 35 646 5800

