Advertentie- en partnermogelijkheden
9.500
Bezoekers per maand
16.000
Pageviews per maand

Website

Magazine

Nieuwsbrieven

De website van iBestuur is

Het magazine (papier en digitale

iBestuur verspreidt wekelijks het

opgebouwd uit nieuws, thema’s,

versie) verschijnt 4x per jaar in een

laatste nieuws over alles wat te

community en partners. Naast

oplage van ca. 3.200 exemplaren.

maken heeft met i-overheid. Een

reguliere banner formaten, biedt de

iBestuur is gratis voor bestuurders,

paar keer per jaar verschijnt er ook

website nog meer mogelijkheden.

beslissers en beleidsmakers binnen

een thema-nieuwsbrief. Binnen de

de publieke sector.

nieuwsbrieven zijn diverse
advertisingmogelijkheden waar
onder banners, advertorials en
whitepapers.

Events

Podcasts

iBestuur organiseert jaarlijks diverse grote en kleinere

Een podcast leent zich uitstekend om een inhoudelijk

congressen en (online) seminars. Op en rond deze events

interview over de bühne te brengen. Dit kan via een

bieden we diverse mogelijkheden om uw bedrijf zowel

enkele uitzending of een reeks afleveringen. Wij beschik-

qua branding als inhoudelijk te profileren. Een overzicht

ken over onze eigen professionele opnamestudio en

vind u op ibestuur.nl/bijeenkomsten/

specialisten om het gesprek te begeleiden. De podcasts
worden gepromoot via ons platform en de bekende
podcastkanalen.
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Kennispartner iBestuur
Kennispartnerschap
basis

Kennispartnerschap
exclusive

Kennispartnerschap
online only

✔ In elk van de vier edities van iBestuur

✔ In elk van de vier edities van iBestuur

✔ Een eigen ruimte op www.iBestuur.nl,

magazine twee pagina’s (acht

magazine twee pagina’s (acht

pagina’s totaal) die naar eigen inzicht

pagina’s totaal) die naar eigen inzicht

kunnen worden ingevuld.

kunnen worden ingevuld.

Journalistieke ondersteuning is

Journalistieke ondersteuning is

mogelijk; de kosten hiervoor vallen

mogelijk; de kosten hiervoor vallen

echter buiten deze overeenkomst;

echter buiten deze overeenkomst;

✔ Een eigen ruimte op www.iBestuur.

✔ Een eigen ruimte op www.iBestuur.nl,

nl, bijvoorbeeld voor het plaatsen van
persberichten en white papers;
✔ Elk artikel wordt opgenomen in de
wekelijkse nieuwsbrief van iBestuur;
✔ Voorrang en lagere deelname

bijvoorbeeld voor het plaatsen van
persberichten en white papers;
✔ Elk artikel wordt opgenomen in de
wekelijkse nieuwsbrief van iBestuur;
✔ Voorrang en lagere deelname

bijvoorbeeld voor het plaatsen van
persberichten en white papers;
✔ Elk artikel wordt opgenomen in de
wekelijkse nieuwsbrief van iBestuur;
✔ Voorrang en lagere deelname
tarieven bij andere activiteiten van
iBestuur;
✔ Betrokkenheid bij alle iBestuur
activiteiten als partner;
✔ De mogelijkheid om samen met
iBestuur activiteiten te organiseren
(bijeenkomsten, speciale edities van

tarieven bij andere activiteiten van

tarieven bij andere activiteiten van

iBestuur etc.). De door iBestuur te

iBestuur

iBestuur

maken kosten van deze activiteiten

✔ Betrokkenheid bij alle iBestuur
activiteiten als partner;
✔ De mogelijkheid om samen met

✔ Betrokkenheid bij alle iBestuur
activiteiten als partner;
✔ De mogelijkheid om samen met

vallen buiten deze
partnerovereenkomst en komen voor
rekening van de partner;

iBestuur activiteiten te organiseren

iBestuur activiteiten te organiseren

(bijeenkomsten, speciale edities van

(bijeenkomsten, speciale edities van

iBestuur etc.). De door iBestuur te

iBestuur etc.). De door iBestuur te

maken kosten van deze activiteiten

maken kosten van deze activiteiten

gezamenlijke organisatie van

vallen buiten deze

vallen buiten deze partnerovereenkomst

thuisdebatten, college’s, webinars en

partnerovereenkomst en komen voor

en komen voor rekening van de partner;

rekening van de partner;

✔ Onbeperkt publiceren van whitepapers

✔ Onbeperkt publiceren van

✔ Het gezamenlijk organiseren van een

whitepapers
✔ Een Exclusive partnerkorting van

✔ Het publiceren van 5 whitepapers per
jaar
✔ Een partnerkorting van 30% op de

round tables
✔ Een korting van 30% op de inkoop
van extra advertentieruimte;

round table;
✔ Een Exclusive partnerkorting van

Investering € 900,- per maand op basis

40% op de gezamenlijke organisatie

40% op de gezamenlijke organisatie

van een overeenkomst van 12

van thuisdebatten, webinars,

van thuisdebatten, webinars,

maanden;

college’s of round tables.

college’s of round tables.

Investering € 1.500,- per maand op

Investering € 2.075,- per maand op

basis van een overeenkomst van 12

basis van een overeenkomst van 12

maanden.

maanden.

Tarieven zijn exc. BTW

Tarieven zijn exc. BTW

Tarieven zijn exc. BTW

Verschijningstabel magazine 2022
Editie

Verschijningsdatum

Sluitingsdatum*
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Verschijningstabel nieuwsbrief 2022
Wekelijks op donderdag
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Advertentiemogelijkheden iBestuur:
Formaat

Tarief

Aanleverspecificaties

1 /1 pagina aflopend

€ 2.350,-

pdf. 215 x 275 mm + rondom 5 mm

2/1 pagina aflopend

€ 3.750,-

pdf. 430 x 275 mm + rondom 5 mm

Ingezonden mededeling in de wekelijkse nieuwsbrief
Publicatie van een korte tekst + afbeelding + link tussen de redactionele items in de nieuwsbrief.
Advertorial:		Koptekst: maximaal 50 tekens (inclusief spaties)
		Bodytekst: maximaal 250 tekens (inclusief spaties)
		Afbeelding: 200 x 150 pixels, maximaal 25 kb
URL
Tarief € 700,- per advertorial
Alle genoemde tarieven zijn ex btw.

Contact
Op zoek naar iets anders?
Wij bieden nog nog veel meer mogelijkheden om de gewenste doelgroep te bereiken. Neem contact op met:
Marcel van der Meer

Sandra de Vries

M: 06 - 231 688 72

M: 06 - 462 851 31

E: marcelvandermeer@ibestuur.nl

E: sandradevries@ibestuur.nl

part of Sijthoff Media

ibestuur.nl | traffic@ibestuur.nl

