
DAAROM AUTOMATISERINGGIDS ONLINE
Online biedt AutomatiseringGids verschillende kanalen en mogelijk- 
heden om de algemeen managers, IT-managers, IT-professionals en
IT-specialisten te bereiken. Via de website, de nieuwsbrieven, iPhone- 
app of social media. Waarbij u uw campagne kunt laten aansluiten bij 
uw doelstelling op het gebied van ‘branding & zichtbaarheid’, ‘leads & 
clicks’ of juist exclusiviteit via ‘leadership & thema claiming’.

AUTOMATISERINGGIDS: DE ARGUMENTEN
•  Is een goed gewaardeerde website met veel relevante redactio-

nele IT-informatie en achtergronden
•   Bereikt online een groot uniek bereik onder de ervaren
 IT-beslissers en de abonnees
•  Biedt gerichte advertentiemogelijkheden- en posities met  

meetbare resultaten

EEN DOORDACHTE ONLINE FORMULE 
AutomatiseringGids.nl is een frisse en sprankelende website met 
dagelijkse berichtgeving van IT-nieuws uit binnen- en buitenland. 
Inclusief een case-overzicht met innovatieverhalen van bedrijven en 
organisaties in de praktijk. Alle cases zijn handig gegroepeerd op on-
derwerp en branche. De uitgebreide dossiers behandelen de nieuwe 
ontwikkelingen in de branche. Verder zijn ook de markt- onderzoe-
ken, analyses, achtergrondartikelen en opinies van experts behulp-
zaam voor de IT-professional bij het nemen van beslissingen.

De diepgravende onderdelen als achtergronden, dossiers en de prak-
tijkcases zijn alleen toegankelijk voor abonnees. Met informatie die 
van groot belang is bij het nemen van IT-beslissingen en de
IT-professionals voorsprong bieden.

AUTOMATISERINGGIDS NIEUWSBRIEF
De nieuwsbrief biedt u de mogelijkheid om direct te communiceren 
met algemeen managers, IT-managers, IT-specialisten en
IT-professionals. Zes dagen in de week verstuurt AutomatiseringGids 
de nieuwsbrief.

VOOR HET ONLINE BEREIK VAN 
ALGEMEEN MANAGERS, IT-MANAGERS, 
IT-PROFESSIONALS EN IT-SPECIALISTEN

AUTOMATISERINGGIDS IPHONE-APP
Adverteer ook op de AutomatiseringGids iPhone-app. Daarmee blijft 
de IT-professional op elk gewenst moment volledig op de hoogte van 
het laatste IT-nieuws. Met overzichtelijke dossiers en achtergrond-
informatie speciaal voor de abonnees. Plaats uw banner in de app of 
adverteer extra opvallend met een Pre Roll advertentie.

AUTOMATISERINGGIDS PARTNERMAIL
Gebruik het unieke bereik van AutomatiseringGids om uw congres
of product onder de aandacht te brengen. Benader met een partner- 
mailing in uw eigen huisstijl (nieuwsbrief) abonnees. Met een volledig 
door u opgemaakte mailing, zonder tussenkomst van andere klanten 
of AutomatiseringGids, bent u verzekerd van een hoge attentiewaarde.

EEN GROOT BEREIK
Met de website van AutomatiseringGids bereikt u de ervaren  
algemeen managers, IT-managers, IT-professionals en IT-specialisten.

WHITEPAPERS
Met uw whitepaper in de whitepaperdatabase profileert uw organi-
satie zich als expert op uw vakgebied. Daarbij registreren wij de con-
tactgegevens van elke bezoeker die uw whitepaper download/bekijkt. 
Uiteraard bieden wij deze gegevens bij u aan. 

MAATWERK
Met opvallende advertentieformaten, -posities en 
targeting kunt u op AutomatiseringGids.nl gericht 
adverteren. U krijgt een rapportage van de resultaten 
van uw campagne. 
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SPONSORED NIEUWS
Een exclusieve samenwerking waarbij u als bedrijf uw (bedrijfs) nieuws 
kunt plaatsen binnen de website van AutomatiseringGids. Met uw 
headline op de homepage en uw logo permanent zichtbaar op de 
website.

THOUGHT LEADERSHIP EN THEMA CLAIMING 
Toon uw deskundigheid en innovatiekracht in een complete media-
campagne. Claim een ICT-topic en onderscheid u van de concurrentie. 
Het team van AutomatiseringGids faciliteert u daarbij volledig: van 
massacommunicatie tot 1-op-1 gesprekken met de IT-beslisser. 
AutomatiseringGids zet samen met u een onderzoek op waarvan 
de resultaten worden gepubliceerd in AutomatiseringGids. Respon-
denten bieden wij als leads bij u aan. En we organiseren een unieke 
roundtable bijeenkomst.

BEREIKCIJFERS ONLINE
Bereikcijfers website 
• Pageviews: 336.559 
• Bezoeken: 158.640 
• Unieke bezoekers: 98.966 
Google Analytics: maart 2015

Bereikcijfers nieuwsbrief 
• Nieuwsbriefabonnees: ruim 25.000 abonnees
• Partnermailabonnees: ruim 18.000 abonnees

Bereikcijfers iPhone-app 
• Downloads 2013: 1085
• Downloads 2014:   527

TARIEVEN ONLINE 
Tarieven website 
Bannerposities
Leaderboard XL 990 x 122 pixels € 85,-  CPM
Leaderboard     728 x   90 pixels € 70,-  CPM 
Halfpage Ad   336 x 600 pixels   € 95,-  CPM 
Large Rectangle  336 x 280 pixels   € 80,-  CPM 
Skyscraper  120 x 600 pixels    € 40,-  CPM 
Layer Ad   € 105,- CPM 
Floor Ad    € 105,- CPM

Extra posities
Expandable banner CPM + 40%
Site takeover € 5.000,- per dag
 (Incl. banners homepage + wallpaper) 
Homepage takeover € 4.000,- per dag
 (Incl. banners homepage + wallpaper) 
Advertorial website € 70,- CPM
Key value advertising CPM + 10% 
Interstitial (splash pagina) € 120,- CPM

Tarieven Nieuwsbrief
Advertorial (koptitel + 500 karakters) € 850,- per
   plaatsing
Leaderboard 728 x 90 pixels € 750,- per 
  plaatsing
Large Rectangle 336 x 280 pixels € 750,- per 
  plaatsing

Tarieven iPhone-app
Banner  320 x 54  € 30 CPM
Pre Roll (splash pagina)  320 x 460  € 100 CPM

Meer informatie/reserveren

Neem contact op met Ranou Hira: 06 - 51 61 20 19 of 
mail naar: r.hira@automatiseringgids.nl
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