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Infosecurity Magazine

Infosecurity Magazine is het enige onafhankelijke vakblad
in de Benelux dat zich expliciet bezighoudt met
informatiebeveiliging. Het blad beweegt zich op het snijvlak
van technologie en beleid.
De technologie wordt behandeld aan de hand van interviews,
actuele praktijkcases en achtergrondverhalen. Onderwerpen
die aan bod komen zijn cryptografie, authenticatieoplossingen en de beveiliging van besturingssystemen.

Multimediale campagne

Infosecurity Magazine biedt verschillende mogelijkheden
om online en offline te adverteren. Denk hierbij aan een
advertentie, branded content, online bannering of online
advertorials. Deze mediakaart biedt u een overzicht van de
standaard mogelijkheden. Maatwerk is uiteraard ook mogelijk.
Onze media-adviseur helpt u graag met het bepalen van een
passende (multimediale) campagne om uw
marketingdoelstellingen te behalen.
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Verschijningsdata 2021 Infosecurity Magazine
Editie

Thema

Deadline advertentiemateriaal

Verschijning

1

Endpoint security

16-02

12-03

2

IT & Access Man.

04-05

28-05

3

IoT (IT en OT)

27-09

21-10

4

Cybercrime

16-11

10-12

Alle genoemde bedragen zijn in euro’s, exclusief btw

Adverteren magazine
Formaat

Specificatie b x h (mm)

Tarief 1x (€)

Tarief 4x (€)

2/1 pagina

420 x 297

3.500

2.650

1/1 pagina

210 x 297

1.750

1.500

1/2 pagina staand

93 x 275

1.250

995

1/2 pagina liggend

190 x 135

1.250

995

1/4 pagina staand

93 x 135

925

750

1/4 pagina liggend

190 x 65

925

750

Toeslag branded content*

+ 750 per pagina

Bijsluiter

op aanvraag

* Inclusief redactie en vormgeving

Infosecuritymagazine.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

Specificatie (pixels)

Branded Content (online)
Leaderboard*

100
Header / Regular

Logolink
Large Rectangle*

Tarief € per maand

Top / Middle / Bottom

728 x 90 en 468 x 60 en 320 x 50

500

150 x 150

250

336 x 280 en 300 x 250

400

Video-plaatsing

600

Video-productie

1.350

* In het geval van een Leaderboard of Large Rectangle dient u een zogenaamde 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.

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 (zowel print als online) gebruikt u onze Ad|Portal. Vanuit
de Ad|Portal ontvangt u een e-mail met het verzoek om uw advertentiemateriaal 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.
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