Partnerprogramma De Veiligheidskundige 2020
De Veiligheidskundige bestaat mede dankzij de inmiddels grote groep partners die ons ondersteunt.
Om de mogelijkheden voor het ondersteunen van ons platform uit te breiden, hebben we voor 2020
nieuwe pakketten samengesteld, voor zowel online, print als live. We hopen zo – ook voor de
variabele budgetten van onze partners – ‘voor elk wat wils’ te bieden.
Alle partners worden met logo vermeld op de homepage van De Veiligheidskundige en met een logo
en korte introductietekst op de partnerpagina.

Kennispartners online

vanaf €

1.000,-

De kennispartners online hebben een eigen inlogmogelijkheid op het
online platform waardoor zij zelf eigen content kunnen plaatsen, zoals
agenda-items en vacatures.
Ook whitepapers kunnen als content op de site geplaatst worden. Deze
laatste worden i.s.m. de redactie van DeVeiligheidskunidge.nl geplaatst
(dus niet met eigen inlog).
Voor deze inlogopties zijn verschillende pakketten beschikbaar:
pakket
Basis
Basis +
Basis ++

toegang tot
agenda of vacatures
agenda en vacatures
agenda, vacatures en whitepapers

tarief
€ 1.000,€ 750,€ 1.000

totale kosten
€ 1.000,€ 1.750,€ 2.000,-

Banners en advertorials
Losse plaatsing banner website per maand
Losse plaatsing banner in de nieuwsbrief
Losse plaatsing advertorial in de nieuwsbrief
Losse plaatsing vacature per maand
onbeperkte plaatsing banners op de website per jaar
plaatsing 2x banner en 2x advertorial in de nieuwsbrief per jaar

€
€
€
€
€
€

100,150,200,150,500,500,-

Media-partners
Met uitgevers en organisatoren van bijeenkomsten voor dezelfde of overlappende doelgroep(en)
komen wij graag in contact om een uitwisseling van promotie en bereik die voor beide partijen
interessant is overeen te komen.

Wilt u meer informatie of specifieke wensen bespreken?
Janneke Reijseger via

Neem contact op met:

telefoonnummer 035 693 6776 of mail info@advertentiewinkel.nl

Partnerprogramma De Veiligheidskundige 2020
Grote partners

€

2.500,-

online
- onbeperkt toegang als kennispartner tot de onderdelen van het online platform
- logo op de homepage van DeVeiligheidskundige.nl
- 4x banner/advertorial in de nieuwsbrief
- logo in de beta-versie van deVK@pp
- onbeperkt banners plaatsen op de homepage / naast de agenda
- vermelding als partner in uitingen van DeVeiligheidskundige
- logo en introductietekst op de partnerpagina op het online platform
- onbeperkte plaatsing van whitepapers (online)*
* (in overleg met de redactie)

Eigen papieren editie van De Veiligheidskundige (print) NIEUW

P.M.

Het is mogelijk een eigen editie van het tijdschrift De Veiligheidskundige te maken en deze onder
relaties te verspreiden. De eigen editie bevat bijvoorbeeld:
• Logo-stempel op de cover
• Verschillende artikelen uit het archief van De Veiligheidskundige over de specifieke
onderwerpen die u en uw doelgroep aanspreken
• Interviews met uw klanten/medewerkers
• En natuurlijk: promotionele informatie van de afzender
(adressenbestand via via de ftp van de drukker; conform AVG-wetgeving)
Kosten voor de productie van een eigen editie zijn afhankelijk van de content, omvang en oplage en
worden in overleg bepaald.

Naast online en print ook ‘live’ NIEUW

P.M.

Deze extra optie voor onze partners is nieuw per 2020. Zij kunnen als host optreden voor een of
meerdere Peer Review (ICT-) bijeenkomsten in 2020, waarbij De Veiligheidskundige de volgende
faciliteiten biedt:
- Organisatie en coördinatie totale bijeenkomst (centraal in NL)
- Samenstelling programma (casus) i.o.m. de partner
- Dagvoorzitter vanuit De Veiligheidskundige
- Promotie via onze digitale kanalen
- Deelnemersregistratie en –administratie (max. 20 deelnemers)
- Verslaglegging conform certificatie-eisen HVK

Wilt u meer informatie of specifieke wensen bespreken?
Janneke Reijseger via

Neem contact op met:

telefoonnummer 035 693 6776 of mail info@advertentiewinkel.nl

