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Planning & Tarieven 2018

Redactionele formule

Online en offline adverteren

C2W is het vakblad voor moleculair Nederland. C2W is het
officiële orgaan van de KNCV. Het blad bevat nieuws, achtergronden, interviews en wetenschappelijke ontwikkelingen op
het gebied van de chemie en life science. Jaarlijks publiceert
C2W het C2W Salarisonderzoek. Daarnaast vindt jaarlijks
de carrièredag C2W Career Expo plaats en de vakbeurs
Labtechnology.

C2W gelooft in de gebundelde kracht van offline en online.
Op die manier is het bereik en de impact van uw boodschap
het meest optimaal. Zowel online als offline bieden we
commerciële en redactionele mogelijkheden om de exposure
te maximaliseren.

Lezersprofiel
C2W richt zich op hoger opgeleiden in de chemie, life sciences,
farma, voeding, proces- en laboratoriumtechnologie.

Labtechnology Magazine
Maximaliseer uw exposure en adverteer in Labtechnology
Magazine. Labtechnology Magazine is een katern met lab ins
& outs en bedrijfsnieuws over ontwikkelingen in en rondom
het laboratorium. Het katern verschijnt de vakbladen C2W,
MeMo, Medicines en EVMI. Zo bereikt u de volledige doelgroep. Vraag uw media-adviseur om de mogelijkheden.

Content marketing
Uw verhaal, geschreven door de redactie, is een krachtig
middel om uw boodschap te vertellen. Onze media-adviseur
denkt graag mee over een passende campagne.

Belangrijkste aandachtsgebieden
C2W schrijft het hele jaar door over onder andere de volgende
onderwerpen: (bio)procestechnologie, arbeidsmarkt, bedrijfsvoering, computational chemistry, duurzaamheid, energie,
geneeskunde, immunologie, (epi)genetica, sequencing,
katalyse, (an)organische chemie, materialen, coatings, medicijnontwikkeling, microbiologie, milieu, proteomics, R&D, octrooien,
systeemchemie, toxicologie, veiligheid, regelgeving, voeding.

Verschijningsdata 2018 Print
Editie

Thema

Sluiting Aanleveren

Verschijning

1

Bioprocessing

9 januari

26 januari

2

Imaging

30 januari

16 februari

3

Lab Automation & Microbiologie

27 februari

16 maart

4

Veiligheid & Monitoring

27 maart

13 april

5

Massaspectrometrie & Biobanking

23 april

11 mei

6

Microscopie & Nanotechnologie

22 mei

8 juni

7

Spectrometrie & Fotonica

12 juni

29 juni

8

Chromatografie & Single Use

31 juli

17 augustus

9

WOTS & Labtechnologie

4 september

21 september

10

Voeding & Analyse

25 september

12 oktober

11

Milieu & Materiaalonderzoek

23 oktober

9 november

12

Bioprocessing & Biofarma & Single Use

20 november

7 december

Statistieken Online
Vakblad 12 x per jaar, oplage 10.000,
verhoogde oplage themanummers en specials
Website C2W.nl
12.000 unieke bezoekers per maand
Nieuwsbrief 14.279 abonnees

c2w.nl & Nieuwsbrief
Maximaliseer uw exposure: gebruik onze website en de digitale nieuwsbrief. De digitale nieuwsbrief wordt wekelijks verstuurd.

Adverteren www.cw2.nl
Formaat

Specificatie

Tarief €

Full banner (bovenaan pagina)

728 x 90 (desktop), 468 x 60 (tablet),
320 x 50 (mobiel)

925 per maand

Rectangle

300 x 250

925 per maand

Target Advertising

Afbeelding en/of tekst

925 per maand

Partner content online en/of offline

Op aanvraag

• Minimale contractperiode: 1 maand, korting bij langer lopende contracten.

• Full Banner

• Target advertising (snippet)

Uw full banner of medium rectangle wordt getoond op de
homepage en/of achterliggende pagina’s. Uw banner kan
getoond worden in een carrousel van maximaal 3 banners.

Uw boodschap wordt getoond bij artikelen binnen voor u
relevante specialismen, waaronder Labtechnologie,
Geneeskunde & Immunologie, Genetica & Sequencing,
Materialen & Coatings, Organische chemie, Proteomics, etc..
Deze dossiers en interessegebieden kunnen wijzigen naar
aanleiding van actualiteiten. Op aanvraag kunnen wij ook een
interessegebied of dossier voor u aanmaken.

• Partner content
Met begeleiding van een van onze redacteuren kunt u online
en/of offline een onderbouwd verhaal plaatsen waarin u als
bedrijf uw content marketing naar een hoger niveau zult
tillen.

Advertorials en Banners nieuwsbrief
(Premium) Advertorials bevatten een afbeelding van 200 pixels breed en een tekst van 100 woorden. Deze wordt
geplaatst tussen de artikelen in de nieuwsbrief op een prominente plek. De advertorial wordt geplaatst aan de
rechterkant, naast de artikelen. Banners worden bovenaan de nieuwsbrief geplaatst.

Adverteren Nieuwsbrief
Formaat

b x h pixels

Tarief €

Full banner

468 x 60

750

Advertorial

750

Specificaties online banners
Website

Nieuwsbrief

Bestandstype

jpg, gif, animated gif, html5

jpg

Kleurmodus

RGB

RGB

Resolutie

72 dpi

72 dpi

Maximaal formaat

99 kb

99 kb

Landingspagina

webadres opgeven

webadres opgeven

Adverteren Print
Formaat

Specificatie b x h mm

Tarief €

1/1 pagina

210 x 297 (+3 mm afloop)

3.975

1/2 pagina staand

90 x 259

2.385

1/2 pagina liggend

190 x 123

2.385

1/4 pagina staand

90 x 123

1.430

1/4 pagina liggend

190 x 60

1.430

1/8 pagina liggend

190 x 30

850

Product Preview (alleen i.c.m. 1/1 pagina)

90 x 123

350

Fake cover

Op aanvraag

Advertorial

In overleg

Partner content

Op aanvraag

Bijsluiters

Op aanvraag

• Bij reservering van meerdere advertenties in één keer, ontvangt u een aantrekkelijke korting.
• Alle tarieven zijn gebaseerd op full color.
• Plaatsingstoeslagen: pagina 2 omslag: + 10 %, pagina 3 omslag: + 10 %, pagina 4 omslag: + 20 %, advertorial: + 20 %, speciale plaats: + 10 %.

Aanleveren advertentiemateriaal

Aanleveren bijsluiters

Voor het aanleveren van print advertentiemateriaal gebruikt
u de Ad | Portal. Vanuit de Ad | Portal ontvangt u een e-mail
met het verzoek om uw advertentiemateriaal aan te leveren.
Let op: deze e-mail kan soms in uw spam/ongewenste e-mail
folder terecht komen.

Aantal: Gelijk aan oplage
Afwerken: Handzaam in dozen verpakt
Deadline: Uiterlijk 6 werkdagen voor verschijning
Aanleveradres: 
Veldhuis Media BV
T.a.v. Theo Nitrauw / Léon van Weenen
Kanaaldijk OZ 3
8102 HL Raalte
O.v.v.: Afzender, titel van het blad en editie

Advertentiemateriaal ten behoeve van online
plaatsingen (website en nieuwsbrieven) levert u aan bij
traffic@archermedia.nl. U ontvangt hiervoor een verzoek
vanuit de afdeling Traffic.

Voor veel klanten verzorgen wij ook de (advertentie)opmaak. Neem contact op en bespreek de mogelijkheden.

Uitgeverij

Vakbladen.com
Rijswijkseweg 60
2516 EH Den Haag

Uitgever

Roeland Dobbelaer

Hoofdredactie Erwin Boutsma
(088) 644 06 46
e.boutsma@betapublishers.nl
www.c2w.nl
Redactie

Vakbladen.com
afd: Vakblad C2W
Rijswijkseweg 60
2516 EH Den Haag

Alle genoemde bedragen zijn in euro’s, exclusief btw

Advertentie-exploitatie Archer Media
Bas van den Engel
(0)6 423 06 937
b.vandenengel@archermedia.nl
Aanleveren materiaal

Afdeling traffic
(088) 664 06 53
traffic@archermedia.nl

Abonnementen

Mijntijdschrift.com
Artemisweg 101
8239 DD Lelystad
(088) 226 66 33
info@mijntijdschrift.com

