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DatacenterWorks

Functies: (bezoekers, abonnees)

DatacenterWorks is het enige Nederlandstalige platform
dat zich volledig richt op de technische infrastructuur van
datacenters, server- en computerruimtes.
Op een onafhankelijke en journalistieke wijze informeert
DatacenterWorks haar doelgroep over producten, leveranciers
en technieken om zo de juiste investeringsbeslissing te nemen.

Overig 958 (8%)
1.797

2.156

Algemeen management
1.797 (15%)

958

IT Management 2.156 (18%)
4.312

2.755

Professionals (Technisch
en IT) 4312 (36%)
Datacenter professional
2.755 (23%)

DatacenterWorks is partner van meerdere nationale en
internationale organisaties en events.

Multimediale campagne
DatacenterWorks biedt verschillende mogelijkheden om uw
doelgroep te bereiken.
Via het magazine, de website, de nieuwsbrief en via onze
onderzoeken en expertsessies.

DatacenterWorks profiel branches oplage 1.900
190
Datacenters 87

87

475

Eindgebruikers 1148

Dat kan zowel in print als online met een advertentie, (banners)
branded content, of met uw aanwezigheid tijdens een expertsessie.

Installeurs 475
Toeleveranciers 190

Deze mediakaart biedt u een overzicht van de standaard
mogelijkheden. Maatwerk is hierbij standaard.. Onze mediaadviseur helpt u graag met het bepalen van een passende
(multimediale) campagne om uw marketingdoelstellingen te
behalen.

DatacenterWorks (mediatypen)
Magazine 1.700
1.700

3.500

DatacenterWorks eindgebruikers

238

Zorg (ziekenhuizen,
verpleegtehuizen, GGZ) 123

123

Overheid (gemeente, provincie,
ministeries, waterschappen) 182
182

Website 3.500 unieke bezoekers
per maand
1.500

3.000

1148

2.250

63

Nieuwsbrief 1.500 abonnees
Twitter 2.250 volgers

388

154

Linkedin 3.000 connecties

Finance (banken,
verzekeringen) 63
Onderwijs (universiteiten,
opleidingsinstituten, ROC) 154
Industrie (maakprocessindustrie,
automative, food) 388
Retail (logistiek, groothandel,
ketens) 238

Verschijningsdata 2021 DatacenterWorks magazine
Editie

Thema

Deadline aanleveren content en advertentiemateriaal

Verschijning

1

Datacenter Monitoring

02-02-2021

26-02-2021

2

Digtal Twins

17-05-2021

28-05-2021

3

Duurzaamheid

19-06-2021

02-07-2021

4

Innovations

11-09-2021

24-09-2021

5

Bekabeling

23-10-2021

05-11-2021

6

Koelen

04-12-2021

17-12-2021

Alle genoemde bedragen zijn in euro's, exclusief btw

Adverteren magazine
Formaat

Specificatie b x h (mm)

Tarief

2/1 pagina (cover + pagina 3)

460 x 300

3.500

1/1 pagina

230 x 300

2.500

1/2 pagina staand

93 x 275

1.500

1/2 pagina liggend

190 x 135

1.500

1/4 pagina staand

93 x 135

600

1/4 pagina liggend

190 x 65

600

}

15% korting bij meerdere plaatsingen

Datacenterworks.nl en digitale nieuwsbrief
Maximaliseer uw exposure: gebruik onze website en de digitale nieuwsbrief.

Adverteren digitale nieuwsbrief
Formaat

Specificatie

Tarief €

Banner

468 x 60

100

Branded Content

tekst 200 tekens, afbeelding 100 x 100 px.

150

Adverteren website
Formaat

Positie

Leaderboard*

Header / Regular

Logolink
Large Rectangle*

Top / Middle / Bottom

Specificatie (pixels)

Tarief € per maand

728 x 90 en 468 x 60 en 320 x 50

500

150 x 150

250

336 x 280 / 300 x 250

400

Video-plaatsing

600

Video-productie

1.350

* In het geval van een Leaderboard of Large Rectangle dient u een bannerset aan te leveren om te zorgen dat deze correct worden weergegeven op
alle apparaten.
Leaderboard:
3 aan te leveren formaten: 728 x 90 / 468 x 60 / 320 x 50
Large Rectangle: 2 aan te leveren formaten: 336x 280 / 300 x 250

● B
 annering
Uw banner wordt getoond op de homepage en/of achterliggende pagina's. Uw
banner kan getoond worden in een carrousel van maximaal 3 banners.
●  Branded Content
Branded Content is een kort bericht over uw bedrijf of product dat in opdracht van
u wordt geschreven en na goedkeuring wordt geplaatst. Maximaal 200 tekens. Het
bericht wordt tussen redactionele berichten geplaatst.

Content plaatsingen
Plaatsing van (commerciële) persberichten op de websites van de IT PRO titels (AppWorks, CloudWorks, DatacenterWorks en
Infosecurity Magazine van LuteijnMedia en doorgeplaatst in de Nieuwsbrieven. Aangeleverd door de klant (of bureau) en geredigeerd door de eindredactie. Te allen tijde onder auspiciën van de Hoofdredactie.

Tarief
• Tekst (geredigeerd door eindredactie) ca 250 woorden

€ 200,00

• Tekst voorzien van logo (met hyperlink) en link in tekst

€ 250,00

• Tekst voorzien van logo en meerdere linkjes

€ 300,00

• Tekst met logo, linkjes en een banner voor Call to Action)

€ 450.00

Blog/artikel

Tarief (per item)

• Tekst (geredigeerd door de eindredactie) ca 450 woorden

€ 250,00

•Tekst voorzien van logo (met hyperlink)

€ 275,00

• Tekst voorzien van logo en meerdere linkjes naar speciale landingspage

€ 350,00

• Tekst met logo, linkjes en een banner voor Call to Action)

€ 400.00

• Tekst met logo, linkjes en trackable link

€ 450.00

• Tekst met logo, linkjes en gekoppeld aan Salesfeed (lead gen)

€ 750,00

• Doorgeplaatst als column in magazine

€ 950,00

Print
Inhoudelijk artikel

Tarief (per artikel)

• Thema in overleg met de redactie
• Tekst (geredigeerd door eindredactie) max 450 woorden

€ 1.500,00

• Tekst (geredigeerd door eindredactie) max 950 woorden

€ 2.500,00

Doorgeplaatst op website
• Tekst voorzien van logo (met hyperlink)

€ 1.750,00

• Tekst voorzien van logo en meerdere linkjes

€ 1.800,00

• Tekst met logo, linkjes en een banner voor Call to Action)

€ 1.950.00

Coverartikel

Tarief: € 4.000,00

• Aangeleverd artikel van max.3 pagina’s (ca 1600 woorden + visuals)
• Hoogwaardige coverfoto (hoofdredacteur dient foto goed te keuren)
• Onderwerp en content moeten passen bij doelgroep van magazine
• Artikel wordt tevens aangekondigd op cover
• Verspreiding via magazine, website, social media

Specificatie banners
Nieuwsbrief

Website

Bestandstype

jpg

animated gif, jpg, gif, html5, png

Kleurmodus

RGB

RGB

Resolutie

72 dpi

72 dpi

Maximaal formaat

99 kB

99 kB

Landingspagina

webadres opgeven

webadres opgeven

Aanleveren advertentiemateriaal
Voor het aanleveren van uw advertentiemateriaal gebruikt u onze Ad|Portal. Vanuit de Ad|Portal ontvangt
u een e-mail met het verzoek om uw advertentiemateriaal (Online en voor het magazine) aan te leveren.
Let op: deze e-mail kan soms in uw spam/ ongewenste e-mail folder terecht komen.

Voor veel klanten verzorgen wij ook de (advertentie)opmaak. Neem contact op en bespreek de mogelijkheden.

Uitgever & hoofdredacteur
Eric Luteijn
eric@luteijnmedia.nl
0653 510 690

Lead editor
Robbert Hoeffnagel
0651 282 040
robbert@datacenterworks.nl

Communicatie en
media-advies
Jos Raaphorst
0634 735 424
jos@datacenterworks.nl

Webredactie
Rashid Niamat
redactie@datacenterworks.nl

Datacenterworks is een
uitgave van
LuteijnMedia BV
Varenmeent 5
1218 AN Hilversum
0352 041 000

www.datacenterworks.nl
www.itchannelpro.nl (channel gericht)
www.cloudworks.nu
www.infosecuritymagazine.nl
www.infosecuritymagazine.be
www.appworks.nl
www.ictenbusiness.nl

