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2/1 pagina interview, businesscase of verslag: WIj leveren journalist en desgewenst
fotograaf en verzorgen de opmaak.
Channel higlight: in print (tekst en foto zelf aanleveren)
1/1 advertentiepagina: (full colour).

ONLINE

Alle online content wordt geplaatst op www.dutchitchannel.nl en/of www.executive-people.nl inclusief aankondiging in de
nieuwsbrief en onze social media kanalen gedeeld. de content is ook beschikbaar op onze apps voor iOS en Android.
Doorplaatsing: Alle artikelen uit print worden op het betreffende platform online doorgeplaatst
Videoreportage en geschreven verslag: Regie van de video vooraf in overleg. De video
wordt na montage gepubliceerd op de site. Ook maken we een verslag van uw event wat na
goedkeuring van de tekst wordt gepubliceerd inclusief link naar de video.
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Keuze items: U kunt uit twee van de drie onderstaande items kiezen
Interview, businesscase of verslag: Publicatie op site met aankondiging in nieuwsbrief en
social media kanalen. Wij leveren indien gewenst een journalist.
Studio Talkshow Regie bespreken we in goed overleg vooraf. Voor opname ontvangt u een
script. Na montage publiceren wij de video in de spotlightsectie met een kort geschreven
inleiding.
Video op locatie: We zijn een dagdeel aanwezig. Regie bespreken we in goed overleg vooraf.
Na montage publiceren wij de video in de spotlightsectie met een kort geschreven inleiding.
Banner op de site: Banner 468 x 60 pixels en/of Rectangle 336 x 280 pixels (roulerend met
derden). Planning per week.
Advertorial of banner in de Nieuwsbrief: 100 woorden tekst plus url of banner (468 x 60)
pixels. Planning per week
Reference Cases, Blogs en Potcasts: Content wordt na goedkeuring van onze redactie
(etc. met korte inleiding) gepubliceerd vanuit het nieuws op onze site.
Logovermelding: bij dossier(s) naar keuze.
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Partnerindex: Vermelding op de website (logo met bedrijfsprofiel en link naar eigen
website/landingspage).
VIP Monitoring: als Partner in Business volgt onze redactie uw bedrijf op de voet en plaatst
relevante content op onze platformen.
Partner korting: Partner korting op Round Tables en overige events
* Het is mogelijk de contentonderdelen in te zetten op één van de platformen.
* Alle tarieven exclusief BTW
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Voor informatie
Frans Vertregt : f.vertregt@dutchitchannel.nl
06 109 465 45
Yvonne Bansagi : y.bansagi@dutchitchannel.nl
06 235 303 99
Marc Jongbloed : m.jongbloed@dutchitchannel.nl 06 437 537 59

Dutch IT Channel Platform, uw trusted partner voor:

Sponsoring

Informeer naar de voordelige combinatie tarieven of Partner in
Business Pakketten. Graag maken wij een offerte op basis van
uw wensen en budget.
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