
Iedere twee maanden geconcentreerde en maximale aandacht voor één thema. 
DatacenterWorks brengt aanbieders in contact met afnemers. Dit doen wij met 
cross mediale publicaties in onze media en de organisatie van bijeenkomsten.

De DatacenterWorks formule

Elk thema kent de volgende onderdelen:

Marktonderzoek, een survey onder de lezers van 
DatacenterWorks. 

Ronde tafel met captains of industry, aanbieders op het 
gebied van het thema.

Expertsessie. Een fysiek evenement óf een online sessie, 
waarin aanbieders en afnemers met elkaar in gesprek.

Magazine DatacenterWorks, redactionele artikelen en 
advertenties van bedrijven, actief op het thema. 

Online publicaties. Het online plaatsen van artikelen, op 
www.datacenterworks.nl, in de nieuwsbrief, op LinkedIn 
en Social Media.

ePaper, een verzameldocument me verslagen, artikelen 
en onderzoeksresultaten. 

DatacenterWorks bedrijvengids, een overzicht van 
bedrijven actief op het thema.

Tarief

Thema pakket € 4.250
•  Ronde Tafel, deelname aan het gesprek en signing in de 

communicatie.
•  Deelname aan een expertsessie als spreker of panellid. 

Sponsor tafel en signing op het event en in event 
communicatie.

•  Een redactioneel artikel of advertentie in het magazine 
(2 pagina’s) dat daarna cross-mediaal gedeeld wordt.

Afzonderlijke onderdelen expertsessie
•  Spreker expertsessie en signing
 € 2750 – geen media 
•  Sponsor tafel en signing op het event en in de 

communicatie
 € 1700 – geen media
•  Hoofdsponsor, het thema pakket aangevuld met 

prominente aanwezigheid in communicatie
 € 5500  
•  Borrel / lunch sponsor, signing in communicatie én 

tijdens expertsessie vanaf € 1500

DatacenterWorks 2022 magazine #1 magazine #2 magazine #3 magazine #4 magazine #5 magazine #6

Thema Monitoring Koelen Energie/UPS Bekabeling Duurzaamheid Veiligheid

Marktonderzoek publicatie 16 mei 30 mei 15 augustus 19 september 31 oktober

Ronde tafel 1 juni 17 augustus 21 september 2 november

Magazine, deadline reservering 

redactie Datacenterworks

8 februari 16 mei 14 juni 30 augustus 4 oktober 15 november

Expert sessie 19 maart 24 mei 23 juni 8 september 13 oktober 24 november

Magazine, deadline akkoord redactie 

en aanlevering advertenties

24 februari 30 mei 28 juni 13 september 18 oktober 29 november

Verschijningsdatum magazine 11 maart 17 juni 15 juli 30 september 4 november 16 december

ePaper 3 mei 29 juli 14 oktober 18 november 16 december

Kalender

Interesse? 

Neem contact op met Eric Luteijn via  

+31 653 510 690 of stuur een mail naar 

eric@luteijnmedia.nl.


