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je bereikt ze met AG Connect.
AG Connect heeft het grootste
IT-bereik in Nederland
en is de enige IT-titel met
betalende abonnees. Ontdek
alle mogelijkheden om je in
één keer met 85.000 IT’ers
te verbinden.

AG Connect is hét platform voor alle IT-beslissers en beïnvloeders
in Nederland, met 24/7 nieuws en inspirerende artikelen in de
volle breedte en diepte. Ontwikkelingen, innovaties, achtergronden,
inzichten – alles waarmee je als IT-professional verder komt! Online én
met een prachtig magazine (ruim 80 pagina’s dik).
Daarmee heeft AG Connect het grootste kwalitatieve IT-bereik in Nederland en
biedt een uniek, kwalitatief umfeld voor uw communicatieboodschap.
■ Grootste kwalitatieve IT-bereik in Nederland
■ Enige IT-titel in Nederland met betalende abonnees
■ Grootste onafhankelijke IT-redactie van Nederland
■ Breed perspectief op IT: wetenschap en praktijk komen aan bod
■ Veel verdieping in de artikelen
■ Gericht adverteren (op onderwerp)
■ Jouw content krijgt meer waarde door de hoge kwaliteit van het umfeld
	Door hoge relevantie van het umfeld, betere resultaten; hoge respons,
kwalitatieve leads

BEREIKCIJFERS
Pageviews:
180.000*
Unieke bezoekers:
85.000*
Oplage magazine:
8.000 exemplaren

* gemiddelden per maand volgens
Google Analytics

ONLINE

AGCONNECT.NL

Alle artikelen op
AG Connect worden
ingedeeld in één
van de redactionele
pijlers. Daarnaast
worden de artikelen
gekoppeld aan
diverse actuele
en relevante ITtopics, zoals cloud,
storage, outsourcing,
blockchain, artificial
intelligence,
datamanagement,
security en nog
veel meer.

ONLINE PARTNERPAKKET OP
AGCONNECT.NL
Op AGConnect.nl bieden we uitgebreide
mogelijkheden om jouw content zichtbaar te maken
onder de bezoekers van AGConnect.nl. Partnerbijdragen
zijn zichtbaar op de homepage, bij de relevante pijler en relevante topics. De
partnerbijdragen worden getoond tussen de redactionele artikelen. Daarmee
creëren we een optimale zichtbaarheid en effectiviteit voor jouw contentcampagne.
Contentcampagnes worden op maat afgestemd. Pakketprijs voor 12 maanden: €5000
GENEREER KWALITATIEVE LEADS WAARMEE JE DIRECT AAN DE SLAG KUNT!
AG Connect biedt IT-managers en IT-professionals uitgebreide informatie om hun kennis
te vergroten en hen te helpen bij beslissingen in het aankoopproces van producten en
diensten op het gebied van IT. Aanbieders van deze informatie ontvangen gedetailleerde
gegevens van geïnteresseerde bezoekers. Dan gaat het om marketing qualified
leads (MQL’s), maar we bieden ook mogelijkheden om sales qualified leads (SQL’s) te
genereren. Dan bouw je kwalitatieve leads op, waarmee sales direct aan de slag kan. We
zetten naast onze website ook onze nieuwsbrief in om deze leads voor jou te genereren.
Bereik: 22.000 ontvangers lead generation nieuwsbrief

PARTNERMAIL
Gebruik het unieke bereik van AG Connect om jouw congres of product onder de aandacht te brengen. Benader
met een partnermailing in jouw eigen huisstijl (nieuwsbrief) abonnees. Met een volledig door jou opgemaakte
mailing, zonder tussenkomst van andere klanten of AG Connect, ben je verzekerd van een hoge attentiewaarde.
Bereik: 10.000 ontvangers

DISPLAYADVERTISING
AGConnect.nl biedt diverse mogelijkheden om jouw zichtbaarheid op de
site te vergroten. Diverse bannerformaten en posities zijn beschikbaar.
Banner

Formaat

Tarief

Billboard

970 x 250 pixels
320 x 100 pixels (mobiel)

€ 85,- CPM

Leaderboard

728 x 90 pixels
320 x 50 pixels (mobiel)

€ 70,- CPM

Halfpage Ad

336 x 600 pixels

€ 95,- CPM

Large Rectangle

336 x 280 pixels

€ 80,- CPM

NIEUWSBRIEF
De nieuwsbrief biedt je de
mogelijkheid om direct te
communiceren met IT-managers
en IT-professionals. De
nieuwsbrief wordt dagelijks op
werkdagen verzonden.
Bereik: 22.000 ontvangers

Layer Ad/Floor Ad

€ 105,- CPM

Expandable banner

CPM + 40%

Site takeover

€ 5.000,- per dag

Homepage takeover

€ 4.000,- per dag

Tarieven
■ Advertorial
€ 850,- per plaatsing
■ Banner 468 x 60 pixels
€ 750,- per plaatsing
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Naast de website AGConnect.nl verschijnt
10 keer per jaar het extra dikke magazine. In
het magazine komen alle pijlers aan bod, er
is ruimte voor diepgravende IT-studies, maar
ook voor de meer menselijke kant van IT in de
diverse portretten en interviews.
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PLANNING 2020
Aanleveren
advertorials/
branded content

Aanleveren
bijsluiters

Aanleveren
advertenties

Verschijnt

IT-opleidingen

ma 27-01, 12:00 uur

vr 31-01-2020

ma03-02, 12:00 uur

vr 14-02-2020

3

Internet-of-things

ma24-02, 12:00 uur

vr 28-02-2020

ma02-03, 12:00 uur

vr 13-03-2020

4

Security

ma23-03, 12:00 uur

vr 27-03-2020

ma30-03, 12:00 uur

vr10-04-2020

5

Low code/no code

vr 24-04, 12:00 uur

vr 01-05-2020

ma04-05, 12:00 uur

vr 15-05-2020

IT-arbeidsmarkt

ma25-05, 12:00 uur

vr29-05-2020

vr 29-05, 12:00 uur

vr 12-06-2020

8

Fintech

ma03-08, 12:00 uur

vr 07-08-2020

ma10-08, 12:00 uur

vr 21-08-2020

9

Modern IT-beheer

ma31-08, 12:00 uur

vr04-09-2020

ma07-09, 12:00 uur

vr18-09-2020

10

Artificial Intelligence

ma28-09, 12:00 uur

vr 02-10-2020

ma 05-10, 12:00 uur

vr 16-10-2020

11

Testen

ma 26-10, 12:00 uur

vr 30-10-2020

ma 02-11, 12:00 uur

vr 13-11-2020

12

Cloud

ma 23-11, 12:00 uur

vr 27-11-2020

ma 30-11, 12:00 uur

vr 11-12-2020

Editie Thema
1/2

6/7

FORMATEN EN TARIEVEN
Formaat

Staand

Liggend

2/1 pag*

-

420 x 270 mm

1/1 pag*

210 x 270 mm

1/2 pag

95 x 232 mm

194 x 116 mm

Tarief
€

9.500,-

€

5.600,-

€

2.950,-

Bladspiegel: 210 x 270 mm
Zetspiegel: 194 x 232 mm
* Na reservering van de advertentie(s) sturen we de
aanleverspecificaties toe. Voor de omslagpagina’s
2, 3 en 4 geldt een toeslag.

ONTDEK ALLE MOGELIJKHEDEN!

Neem voor meer informatie contact op met:
Jeffrey Ploeg | 06 1185 7351 | j.ploeg@agconnect.nl
(Aanleveren materiaal: trafﬁc@agconnect.nl)

EVENTS

AG CONNECT EVENTS

AG Connect organiseert jaarlijks diverse congressen en seminars. Op en rond deze events bieden
we diverse mogelijkheden om zowel aan branding te doen als je bedrijf inhoudelijk te profileren.
Neem voor meer informatie over de mogelijkheden contact op met de accountmanager.
CONGRES PAKKETTEN 2020 VOOR:

Security congres
16-4-2020

Low-code No-code
Day 14-5-2020

Artificial Intelligence
congres 26-10-2020

Test congres
17-11-2020

Cloud congres
8-12-2020

Hoe ver gaat je inzicht
en verantwoordelijkheid
als je data in de cloud
staan? Hoeveel invloed
kun je hebben op het
gedrag van mensen?
Hoe zorg je dat je in een
ecosysteem niet de dupe
wordt van een lek bij een
partner? Kortom: Hoe
zorg je dat je als organisatie in regie bent en
blijft bij de IT-beveiliging
van de organisatie?

Vragen die aan bod
komen tijdens dit congres:
Voor welke toepassingen
is low-code of no-code
geschikt? Welke personen
uit de business kun je
inzetten voor dit type
development? Hoe koppel
je in low-code of no-code
gemaakte toepassingen
met bestaande databases of systemen?
En hoe houd je regie op
deze applicaties?

Hoe zorg je voor de integratie
van AI in het dagelijks werk?
Hoe schaal je de gestarte
pilots op? En – voor bedrijven
die nog zoekende zijn –
welke rol kan AI spelen in de
organisatie? We gaan ook
in op de ethische kant van
AI. Waar zitten de gevaren
van vooringenomenheid
in AI-systemen? Welke
toepassingen kunnen prima
op basis van AI beslissingen
nemen, en welke niet?

Dit congres gaat over het
belang van testen en de
inbedding ervan in een
organisatie. Testen is vaak
geen aparte discipline meer,
maar onderdeel van de ont
wikkelvaardigheden, agile en
devops zetten het testproces
op zijn kop en testen wordt
soms alleen maar als vertragend ervaren. Ook is er meer
artificiële data aanwezig en
kan testen ook meer en meer
geautomatiseerd worden.

Cloud is bijna bij elke
organisatie onderdeel
van de IT-infrastructuur.
Maar is de omgeving ook
optimaal ingericht? Wordt
de juiste cloud voor de juist
toepassing ingezet? Is het
kostenoptimaal uitgevoerd?
Dit thema besteed aandacht aan het optimaal
inrichten van cloud bij een
organisatie. We gaan in op
beheer, security en juridische
verantwoordelijkheden.

INHOUD PARTNERPAKKET:
■ 1/1 pagina advertentie of artikel in de print editie van AG Connect voorafgaand aan
het congres met het thema van het congres.
■ 1 inhoudelijke sessie van 55 minuten tijdens het congres (het type sessie kan zijn
o.a. een Lagerhuis sessie, Ronde Tafel, Klantcase, Expert sessie, etc.)
■ Exclusief rapport met de resultaten van het onderzoek voorafgaand het congres,
dit onderzoek wordt uitgevoerd door de redactie van AG Connect. Het rapport is
exclusief voor de partners van het congres.
■ In 2020 houden we onderzoeken voorafgaand aan de volgende congressen:
Security congres, Low code/no code congres, Test congres en Cloud congres
■ AG Connect faciliteert interactie voor u tijdens en na het congres met al uw
contacten en deelnemers van het event via onze netwerk app.
■ Verspreiding van de informatiebrochure op het congres.
■ Logo in alle wervende communicatie-uitingen (op de eventsite, in de nieuwsbrieven,
en op social media)
■ AG Connect biedt u een ruimte met een statafel en met een partner rolbanier in de
stijl van het congres
■ 2 - 3 kaarten voor eigen Salesmedewerkers om te netwerken (gezien we een
gezonde verhouding doelgroep/leveranciers willen hebben)
■ Begeleiding vanuit AG Connect bij de opzet van de presentatie (door onze
progammamanager) in aanloop naar het congres om de beste resultaten te behalen.
■ Partners die een online partnerpakket op AG Connect hebben ontvangen 10%
korting op het pakketprijs (per congres)
■ Prijs voor het gehele pakket: € 5500,- (ex btw) per congres in 2020

EXTRA OPTIES OP DE DAG
VAN EEN CONGRES:
■ Het laten notuleren
(uitschrijven en verslag
maken) van de partner
sessie en voor 2 dagen
op een vaste positie
op www.agconnect.nl
als partnerbijdrage
én eenmalig een
partnerbijdrage in
de nieuwsbrief van
AG Connect die naar 22.000
nieuwsbrief lezers wordt
verzonden.
Prijs: € 1500,- (per congres)
■ Het sponsoren van de lunch
met logo/banieren van
bedrijf: €1500 (per congres)
■ Het sponsoren van de
borrel met logo/banieren
van het bedrijf:
€ 1500,- ( per congres)

RONDE
TAFEL

INFORMATIE RONDE TAFEL 2020

AG Connect zal vanaf 2020 Ronde Tafels organiseren op
IT-beslissers niveau (C-1). Door de juiste verantwoordelijke
personen aan tafel te krijgen, zorgen we ervoor dat het verhaal
zonder ruis landt bij de beslissingsbevoegde persoon binnen
de organisatie. AG Connect faciliteert een doelgroep waar
beslissers verantwoordelijke en langdurige beslissingen zullen/
moeten nemen dat voor de organisatie een belangrijk traject
voor komende jaren bepaald.
De Ronde Tafel is bedoeld om in een rustige omgeving kennis uit te dragen, in contact
te komen met de doelgroep, te netwerken en vooral nieuwe relaties op te bouwen.
Buiten de kennis die wordt overgebracht tijdens de Ronde Tafel zal er ook voorafgaand een introductie onderzoek plaatsvinden onder 50 AG Connect lezers die veel
van het onderwerp afweten zodat dat ook mooi start punt kan zijn van de Ronde Tafel.
PAKKETINHOUD RONDE TAFEL
AG Connect faciliteert bij de Ronde Tafel:
■
■
■
■
■
■
■
■
■

Het introductie onderzoek onder 50 lezers van AG Connect
De locatie waar de Ronde Tafel wordt gehouden
Samen met de partner het onderwerp omtrent de Ronde Tafel
De uitnodigingstrailer in samenspraak met de partner
Het totale uitnodigingsproces betreft de Ronde Tafel
Datum zal in overleg gaan betreft de Ronde Tafel
AG Connect zal tussen de 10/15 personen van eindgebruikers faciliteren aan tafel
Food/Beverage op locatie afhankelijk van een middag (borrel/hapjes) of avond sessie (diner)
Verslag + foto (portretten en een sfeerimpressie) die we op www.agconnect.nl zullen plaatsen

Prijs van een IT-beslissers Ronde Tafel is € 8500,-

VACATURES

VACATURES

Werf kwalitatief personeel via AG Connect. Plaats
jouw vacature(s) op AGConnect.nl en bereik duizenden
actieve en latente werkzoekenden. Je vacature wordt
ook meegenomen in de dagelijkse nieuwsbrief.

■ Vacature plaatsing: € 495,■ Vacature spotlight: € 750,Complementeer je werving met een
employer brandingcampagne voor een
optimaal resultaat.

ONTDEK ALLE MOGELIJKHEDEN!
Neem voor meer informatie contact op met:
Jeffrey Ploeg | 06 1185 7351 | j.ploeg@agconnect.nl
Aanleveren materiaal: trafﬁc@agconnect.nl

Weesperplein 4,
1018 XA Amsterdam
www.agconnect.nl

AG CONNECT IS ONDERDEEL VAN

