
PARTNERMAILING

DAAROM DE PARTNERMAILING
De partnermailing is een uniek e-mail concept met een hoge  
attentiewaarde bij een doelgroep die toestemming heeft gegeven 
voor ontvangst. De e-mailing is in uw eigen stijl opgemaakt en wordt 
verstuurd naar abonnees naar keuze van AutomatiseringGids,
IT-Infra of Business Information Magazine of een combinatie van deze 
magazines.

EEN SPECIFIEK BEREIK 
De partnermailing kan worden verstuurd naar abonnees van drie  
ICT- magazines die toestemming hebben gegeven voor ontvangst. 
Voor elk van de magazines betreft het een adressenbestand van  
aanzienlijke omvang, waardoor uw boodschap een groot bereik heeft. 
Zeker als u de bestanden van twee of meer magazines combineert of 
selecteert op functiegroep, functie, branche of  
bedrijfsgrootte. U kunt gebruik maken van de adresbestanden van de 
volgende drie uitgaven van BIM Media.

         AUTOMATISERINGGIDS PARTNERMAIL
Ruim 12.000 ervaren algemeen managers (directeur, eigenaar,  
manager), IT-managers (CIO, hoofd automatisering, projectleider), 
IT-professionals (service manager, consultant, medewerker  
automatisering) en IT- specialisten (applicatiebeheerder,  
systeem-beheerder, IT-architect).

         IT-INFRA PARTNERMAIL
Ruim 6.000 service managers, storage specialisten, security  
managers, IT-managers, systeem- en netwerkbeheerders, bid  
managers, change manager, cluster managers, contract managers en 
consultants.

        BUSINESS INFORMATION MAGAZINE PARTNERMAIL
Ruim 3.700 IT-managers, algemeen managers, informatiemanagers, 
projectleiders, AO-medewerkers, procesmanagers, lijnmanagers, 
organisatiedeskundigen en bedrijfskundigen, DBA’s, analisten, da-
tamanagers, databasespecialisten en datawarehouse-ontwerpers en 
-bouwers.

BEREIK DIRECT UW ICT-DOELGROEP

TARIEVEN
Het e-mailtarief bedraagt € 0,30 per abonnee. 

Voor de verzending en selectie kunt u kiezen uit:

Het Basis Full Service pakket
• Verzending van uw eigen statische HTML
• Per e-mailing € 650,-
•  Importeren HTML, uploaden images, testen op weergave in 

diverse e-mail clients

Het Uitgebreide Full Service pakket
• Vervaardigen en verzenden statische HTML
• Per e-mailing € 650,- plus € 70,- op nacalculatiebasis
• Programmeren statische HTML, programmeren dynamische
 HTML, projectbegeleiding,
 testen door specialist en produceren HTML

Toeslag meerdere selectiecriteria
• 1 selectiecriterium 15%
• 2 selectiecriteria 20%
• 3 selectiecriteria 25%

Extra optie
Extra e-mail met dezelfde template naar openers en 
niet-openers € 900,- 

PARTNERMAILING: DE ARGUMENTEN
• Een e-mail op basis van een template in uw eigen stijl
•	 	Ideaal	voor	het	promoten	van	een	product,	dienst	of
	 event	bij	een	gegarandeerd	geïnteresseerde	doelgroep
•	 Voorkeurtijdstip,	verzenddag	en	onderwerpregel
	 kunnen	worden	aangegeven
•	 Betaalbare	e-mail,	inclusief	testen	en	rapportages
	 24	uur	en	7	dagen	na	verzending
•	 Optie	voor	extra	e-mail	naar	opens	en	non-	opens

Meer weten of vragen?

Kijk op www.bereikdeict.nl voor achtergrondinformatie en 
de overige ICT-uitgaven van BIM Media.
Of	bel	direct	met	Ranou	Hira,	06	-	51	61	20	19
r.hira@automatiseringgids.nl.	

Argumenten en tarieven

Hoge attentiewaarde bij een zeer geïnteresseerde doelgroep
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