Specials 2016
Marketingfacts Specials
Al ruim 13 jaar houdt Marketingfacts zijn lezers
op de hoogte van de ontwikkelingen op het
gebied van digitale marketing. Jaarlijks publiceren
we ruim 1.500 artikelen over zaken als online
advertising, contentmarketing, social media,
zoekmachinemarketing, etc. De focus ligt volledig
op het delen van kennis, gericht op de ontwikkeling
van de online marketingprofessional. Deze kennis
wordt ook gedeeld via onze nieuwsbrieven, sociale
kanalen en de Marketingfacts Academy. Daarnaast
geven we jaarlijks het Marketingfacts Jaarboek
uit waarin we de ontwikkelingen verzamelen en
duiden.

Bereik
(november 2015)
Unieke bezoekers
per maand
200.000
Bezoeken
295.000
Pageviews
455.000
e-mail nieuwsbrief
15.000 (wekelijks),
2.500 (dagelijks)
Social kanalen
@marketingfacts
70.000
Facebook
52.000
Linkedin
17.500
Google+
36.500

Toch bestaat al enige tijd de behoefte om
sommige onderwerpen wat meer nadruk te geven.
Om ze gestructureerder onder de aandacht te
brengen. Om ze het gewicht en de diepte te geven
die ze verdienen.
Daarom komt Marketingfacts vanaf januari 2016
met Specials. Elke maand belichten we samen
met onze bloggers een specifiek onderwerp, zoals
marketing automation, online video of de toekomst
van betalingen.
In minimaal 8 artikelen worden de verschillende
aspecten onder de loep genomen. Dat kan
zijn in interviews, casebeschrijvingen, how-to’s,
infographics, etc.
Voor adverteerders is het mogelijk aan te haken op
deze Specials in de vorm van banners, advertorials
of een bedrijfsprofiel. Een mooi voorbeeld van
branding: als jouw bedrijf actief is op het gebied van
bijvoorbeeld online video, is adverteren rondom de
special ‘online video’ een goeie gelegenheid om
het merk direct te verbinden aan een specifieke

discipline binnen de online marketing en meteen
een hele relevante doelgroep te bereiken. Claim je
autoriteit!
De artikelen blijven eenmaal gepubliceerd te allen
tijde online, en de bundeling is te vinden onder de
rubriek ‘Specials’ op Marketingfacts. De Specials
worden netjes geordend op de Marketingfacts
website gepresenteerd. Een uitgelezen
mogelijkheid om als adverteerder je autoriteit te
tonen.
Vakblad nieuwe stijl
Aan het eind van de maand worden alle artikelen
binnen de special bovendien gebundeld
uitgegeven en in PDF-vorm gedistribueerd. Een
vakblad nieuwe stijl.
Deze zal via meerdere kanalen verspreid worden.
• Bezoekers kunnen zich tijdens de maand
aanmelden om aan het eind van de maand deze
speciale uitgave te ontvangen;
• Via de reguliere Marketingfacts website;
• Via de Marketingfacts nieuwsbrieven;
• Via onze social kanalen

Thema’s 2016
Voor 2016 zijn o.a. de volgende specials gepland:
• Marketing Automation
• Online Video
• Toekomst van transacties
• Customer Experience
• Mobile
• Data Management
• Content Marketing
• Influencer Marketing
• Psychologie
• Webcare & Monitoring

Advertentiemogelijkheden
Verbind je merk aan één van onze specials en bereik de juiste mensen.

Tarieven
Advertorial website en nieuwsbrief

€ 1090

Advertorial website en nieuwsbrief, ¼
pagina in pdf-uitgave

€ 1150

Advertorial website en nieuwsbrief, 1/2
pagina in pdf-uitgave

€ 1250

Advertorial website en nieuwsbrief, 1/1
pagina in pdf-uitgave

€ 1500

Interview op website én in pdf-publicatie

vanaf
€ 1250,-

Advertorial website en nieuwsbrief, ¼
pagina in pdf-uitgave + interview

€ 2500

Special sponsoring*

€ 2500

Advertorials blijven 30 dagen online
De bovenstaande tarieven zijn gebaseerd op bundels. Losse
onderdelen afnemen is uiteraard ook mogelijk. Neem contact met
ons op als je de opties wilt bespreken.

* 	Claim de special op visuele wijze. Je logo wordt dan 1 jaar
lang in de special vertoond, zowel op de special-pagina
als op bovenaan artikelen binnen de special. Het logo is
uiteraard aanklikbaar wat een positief effect heeft op de
zoekmachinemarketing.

Bereik beslisser én beïnvloeders

Aanleverspecificaties website

Via het platform, de e-mailnieuwsbrieven en sociale kanalen bereikt
Marketingfacts een grote relevante en kwalitatief hoogwaardige
achterban. Bezoekers van Marketingfacts zijn veelal werkzaam in
marketing-, communicatie- of internetfuncties (totaal 39%).
De grootte van organisaties waar deze mensen werken is een
afspiegeling van het Nederlandse bedrijfsleven. 90% van de lezers
is HBO of WO geschoold. De gemiddelde leeftijd is 38,5 jaar, een
ruime meerderheid (57%) is tussen de 25 en 39 jaar oud.

• Tekst wordt door adverteerder aangeleverd en
daar waar nodig door redactie aangepast;
• De invulling van de advertorial moet relevant zijn
voor de doelgroep van Marketingfacts;
• De inleiding van de advertorial bevat maximaal
150 woorden;
• Bij doorplaatsing van een advertorial op de website in de
nieuwsbrief wordt de volledige inleiding van de advertorial
overgenomen in de nieuwsbrief;
• Aanbevolen wordt al in de inleiding een ‘call to action’ op
te nemen, zodat mensen ook direct vanaf het overzicht van
blogposts op de homepage of een channel-homepage
de mogelijkheid hebben door te klikken naar de gewenste
landingspagina;
• Als een nieuwsbrief-advertorial wordt geplaatst zonder
plaatsing op de website, geldt een maximum van
150 woorden voor de advertorial tekst;
• Een aangeleverd interview moet door de Marketingfacts
redactie goedgekeurd worden.
• Bij elke advertorial wordt een ‘main image’ getoond. Deze
afbeelding graag op formaat 970x540 pixels aanleveren;
• Ook bij advertorials in de nieuwsbrief wordt
een ‘image’ getoond. Aanleverformaat 700 x 200 pixels.

Wat is tot nu nu toe je hoogst genoten opleiding?
Lagere school
Middelbare school
(VMBO/HAVO/VWO)
MBO

0%
3%
5%
58%

HBO
5%

Universiteit (Bachelor)
Universiteit (Master)

27%

Postdoctoraal
Anders, nl:

2%
1%
Wat is je leeftijd?

Marketingfacts!
bezoekers 2013

24 jaar of jonger

27%

25-39 jaar

46%
22%

40-54 jaar
42%
VROUW

55 jaar en ouder

5%

58%
MAN

Algemeen

Vakblad nieuwe stijl

Marketingfacts BV
Sweerts de Landasstraat 65
6814 DB ARNHEM
T: 026-711 38 24
KvK: 09154286
BTW: NL814994027B01
Rekeningnummer: NL65RABO0112.9630.48

Advertentieformaten:
1/1 pagina

1004x768 pixels op 150 dpi.

½ pagina

502x768 pixels

¼ pagina

502x384 pixels.

rgb kleuren (liefst geen sRgb)

Voor meer informatie over advertentiemogelijkheden en –tarieven kan contact worden opgenomen met Emile Peters via 06-55 838 648
of Majid Abou via 06-46 875 399 of adverteren@marketingfacts.nl
Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW.

