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Wie zaken wil doen met IT-professionals werkt samen met
AG Connect: developer, architect, consultant, CIO, hacker –
je bereikt alle IT-professionals in Nederland via één platform.
AG Connect heeft het grootste IT-bereik in Nederland en is de
enige IT-titel met betalende abonnees. Ontdek alle mogelijkheden
om je in één keer met 85.000 IT-ers te verbinden.

AG Connect is het platform voor alle IT-professionals in Nederland waarin
AutomatiseringGids, Informatie en IT-Infra zijn samengevoegd. Met 24/7 nieuws
en inspirerende artikelen in de volle breedte en diepte. Ontwikkelingen, innovaties,
achtergronden, inzichten – alles waarmee je als IT-professional verder komt!
Online én met een prachtig magazine (ruim 80 pagina’s dik).
Daarmee heeft AG Connect het grootste kwalitatieve IT-bereik in Nederland en biedt
een uniek, kwalitatief umfeld voor uw communicatieboodschap.
■■ Grootste kwalitatieve IT-bereik in Nederland
■■ Enige IT-titel in Nederland met betalende abonnees
■■ Grootste onafhankelijke IT-redactie van Nederland
■■ Breed perspectief op IT: wetenschap en praktijk komen aan bod
■■ Veel verdieping in de artikelen
■■ Gericht adverteren (op onderwerp)
■■ Uw content krijgt meer waarde door de hoge kwaliteit van het umfeld
	Door hoge relevantie van het umfeld, betere resultaten; hoge respons, kwalitatieve leads

ONLINE

BEREIKCIJFERS
Pageviews:
160.000*
Unieke bezoekers:
75.000*
Oplage magazine:
10.000 exemplaren
* gemiddelden per maand volgens
Google Analytics

AGCONNECT.NL

Op AGConnect.nl komt de content van
AutomatiseringGids, Informatie en IT-Infra
samen, dat is goed te zien aan de pijlers
waar het binnen AG Connect om draait:
■■ Management
■■ Innovatie & strategie
■■ Development
■■ Beheer
■■ Loopbaan
Alle artikelen vallen onder een van
deze pijlers en zijn daarnaast ingedeeld
in diverse actuele en relevante IT-topics,
zoals cloud, storage, outsourcing,
blockchain, artificial intelligence,
datamanagement, security en nog
veel meer.

PARTNERBIJDRAGEN
Op AGConnect.nl bieden we uitgebreide
mogelijkheden om uw content zichtbaar te maken
onder de bezoekers van AGConnect.nl. Partnerbijdragen zijn zichtbaar op de
homepage, bij de relevante pijler en relevante topics. De partnerbijdragen worden
getoond tussen de redactionele artikelen. Daarmee creëren we een optimale
zichtbaarheid en effectiviteit voor uw contentcampagne. Contentcampagnes
worden op maat afgestemd. Informeer hiervoor naar de mogelijkheden.
LEAD GENERATION
Met uw content op AGConnect.nl proﬁleert uw organisatie zich als expert op
uw vakgebied. Daarbij registreren wij de contactgegevens van elke bezoeker die
bijvoorbeeld uw whitepaper download/bekijkt en leveren deze als leads aan u
uit. Naast zichtbaarheid op de website wordt uw content ook in onze nieuwsbrief
onder de aandacht gebracht.
Bereik: 14.000 ontvangers lead generation nieuwsbrief

ONLINE

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

Bereik: 9.000 ontvangers

DISPLAYADVERTISING
AGConnect.nl biedt diverse mogelijkheden om uw zichtbaarheid op de site te
vergroten. Diverse bannerformaten en posities zijn beschikbaar.
Banner

Formaat

Tarief

Billboard

970 x 250 pixels
320 x 100 pixels (mobiel)

€ 85,- CPM

Leaderboard

728 x 90 pixels
320 x 50 pixels (mobiel)

€ 70,- CPM

Halfpage Ad

336 x 600 pixels

€ 95,- CPM

Large Rectangle

336 x 280 pixels

€ 80,- CPM

Layer Ad/Floor Ad

€ 105,- CPM

Expandable banner

CPM + 40%

Site takeover

€ 5.000,- per dag

Homepage takeover

€ 4.000,- per dag

NIEUWSBRIEF
De nieuwsbrief biedt u de mogelijkheid om
direct te communiceren met IT-managers
en IT-professionals. De nieuwsbrief wordt
dagelijks op werkdagen verzonden.
Bereik: 22.000 ontvangers

Tarieven
■■ Advertorial (koptitel + 250 tekens)
€ 850,- per plaatsing
■■ Banner 640 x 90 pixels
€ 750,- per plaatsing
ARBEIDSMARKTCOMMUNICATIE
Werf kwalitatief personeel via
AG Connect. Plaats uw vacature op
AGConnect.nl en bereik duizenden
actief en latent werkzoekenden. Uw
vacature wordt ook meegenomen in
de dagelijkse nieuwsbrief.
■■ Vacature plaatsing: € 495,■■ Vacature spotlight: € 750,Complementeer uw werving met een
employer brandingcampagne voor
optimaal resultaat.

AGCONNECT OKTOBER 2017

MAGAZINE

Naast de website AGConnect.nl verschijnt 10 keer per jaar het extra dikke magazine. In het magazine
komen alle pijlers aan bod, er is ruimte voor diepgravende IT-studies, maar ook voor de meer menselijke
kant van IT in de diverse portretten en interviews.
PLANNING
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FORMATEN EN TARIEVEN

Editie

Aanleveren

Verschijnt

Formaat

Staand

Liggend

Tarief

1/2

ma05-02-2018

vr16-02-2018

2/1 pag*

-

3

ma05-03-2018

vr16-03-2018

1/1 pag*

210 x 270 mm

€7.450,-

4

di03-04-2018

vr13-04-2018

1/2 pag

95 x 232 mm

194 x 116 mm € 3.950,-

5

ma07-05-2018

vr18-05-2018

6/7

ma04-06-2018

vr15-06-2018

8

ma13-08-2018

vr24-08-2018

9

ma10-09-2018

vr 21-09-2018

10

ma08-10-2018

vr 19-10-2018

11

ma05-11-2018

vr16-11-2018

12

ma03-12-2018

vr14-12-2018

420 x 270 mm €12.500,-

Bladspiegel: 210 x 270 mm
Zetspiegel: 194 x 232 mm
* Aanleveren met 4 mm afloop rondom
Houd bij de opmaak rekening met een veiligheidsmarge van 4 mm tot
de kantlijn. Voor de omslagpagina’s 2, 3 en 4 geldt een toeslag.

ONTDEK ALLE MOGELIJKHEDEN!
Neem voor meer informatie contact op met ons salesteam:
Ranou Hira | 06 5161 2019 | r.hira@agconnect.nl
Roel Antonisse | 06 2117 2820 | r.antonisse@agconnect.nl
Aanleveren materiaal: trafﬁc@agconnect.nl

