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Marktleider op gebied van IT 
Met een magazine, website, e-zine en nieuwsbrieven 
bereikt AG Connect maandelijks ruim 100.000 
professionals in de IT-sector. AG Connect organiseert ook 
diverse evenementen, waaronder AG TechFest, 
Leadership in Tech en IT-masterclasses in samenwerking 
met Nyenrode.  

Uitgebreide mediamix
Onze doelgroepen worden bereikt dankzij een brede 
mix van activiteiten:
  Websites en themanieuwsbrieven
  Online, social en print campagnes
  Content partnerships
  Lead generation campagnes
  Vacatureplaatsingen
  Custom publishing (specials, podcasts, webinars, 
e-zines)
  Congressen, TechTours en online events
  Opleidingen en IT-masterclasses

Bereik de CTO en IT-professional 
AG Connect heeft een uniek bereik richting 100.000 
IT-professionals en CTO’s. Wil je je naamsbekendheid of 
thought leadership vergroten binnen de doelgroep? 
Jouw professionele netwerk uitbreiden? Of kwalitatieve 
leads genereren? Dankzij onze uitgebreide database met 
klantprofielen is het mogelijk om gericht te selecteren 
en targeten op basis van demografische-, interesse- en 
gedragskenmerken. Selecteer jouw doelgroep 
bijvoorbeeld op basis van functie, branche of klikgedrag. 
Ons platform biedt oneindig veel oplossingen om je 
zakelijke doelstellingen te behalen. 

AG Connect is marktleider op het gebied van vakinformatie voor de IT-sector. Het platform richt zich op 
IT-beslissers en thought leaders die voorop willen lopen in hun vakgebied. Met een website, magazine, 
digitale thema uitgaven en nieuwsbrieven bereikt AG Connect maandelijks ruim 100.000 IT-beslissers. 
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Doelgroepen

AG Connect is het platform voor CTO’s en professionals in de IT-sector.

verkiezing
IT-politicus van het jaar

1
events

AG TechFest | Leadership in Tech
TechTours

onderzoeken
Salary Survey | IT-opleidingenonderzoek 

2

masterclasses i.s.m. Nyenrode

o.a. Regie & Sourcing | Artificial 
Intelligence | Cloudstrategie

8

2 4

nieuwsbrief abo’s

abonnees

50.000

6.500

volgers social media

unieke bezoekers

17.000

80.000

adverteerders

100

vacatures

181
contentpartners

48

Abonnees

Advertising

Research

Educatie

Events & 
Communities

Content

Database

BranchesFuncties Interesses
Finance

IT-dienstverlening

Zakelijke dienstverlening

IT- en organisatieadvies

Industrie

Overheid

Gezondheidszorg

Software consultancy

Groot-en detailhandel

Directeur / eigenaar

IT projectmanager

IT consultant / adviseur

Manager / Afdelingshoofd

IT / automatisering manager

Informatiemanager / specialist

IT directeur / CTO

Systeem- / Netwerkbeheerder

Software ontwikkelaar

Carriere

Security

Branche

Software-ontwikkeling

Infrastructuur

Zakelijke software

Governance

IT beheer

Netwerken

11% 6%

7%7% 5%

6%4% 4%

10%9% 6%

6%6% 4%

5%3% 4%

10%9% 5%

6%4% 4%

5%3% 4%

20%

webinars

5



sijthoffmedia.nl

Advertentie- en partnermogelijkheden

Wil je een zo groot mogelijk effect van jouw campagne? Het is onze missie jouw bedrijf te helpen groeien! 
We helpen je graag om jouw merk en oplossingen op het juiste moment met de juiste boodschap onder de aandacht te 
brengen bij onze lezers. Vertel ons wat jouw doelstellingen zijn en wij ontwerpen samen met jou een crossmediale 
campagne op maat; in samenhang en met de juiste timing.  

Of het nu is om het creëren van awareness, het laden van je merk, vergroten van naamsbekendheid of het benaderen 
van prospects. Jouw marketingcampagne is bij ons in goede handen. Van podcasts tot display advertising en van events 
tot branded content.

WhitepapersOnline advertising

WebinarsPrint advertising

PartnermailingContent partnerships

TechTours Podcasts

Event & community partnerships Custom publishing (e.g. e-zines)

Crossmediale 360 graden aanpak

360º
approach

Vergroot je 
merkbekendheid

Bereik 
nieuwe klanten

Deel 
je expertise

Versterk 
je netwerk



Advertentie- en partnermogelijkheden

Website
De website van AG Connect is  
opgebouwd uit topics, die elk  
specifiek nieuws, achtergronden, 
blogs, opiniestukken en dossiers 
bevatten. Naast reguliere banner-
formaten, biedt de website diverse 
branded content- mogelijkheden.

Content partnerships
Met een content partnership  
verbind je je als kennispartner aan 
één of meerdere topics. Je kan kennis 
etaleren op de eigen partnerpagina 
van jouw organisatie op de website. 
Bijdragen worden op de homepage, 
binnen het relevante topic en in de 
nieuwsbrief onder de aandacht 
gebracht bij de bezoekers. 

Nieuwsbrieven
AG Connect verspreidt dagelijks het 
laatste nieuws over de IT-wereld. 
Wekelijks versturen we thema- 
nieuwsbrieven, waarmee we een 
specifiek topic belichten. Binnen de 
nieuwsbrieven zijn diverse 
advertising mogelijkheden,  
waaronder banners, advertorials en 
white papers.

Print advertising
AG Connect biedt diverse 
advertentiemogelijkheden in zowel 
het fysieke magazine als de digitale 
e-zine, waaronder waaronder full 
page ads, speciale covers, bijsluiters 
en video promo’s.

Whitepapers
Via een whitepaper bied je jouw 
doelgroep uitleg, diepgang en 
expertise op relevante thema’s. Het is 
bovendien een ideale manier om 
kwalitatieve leads te verzamelen. 
Beschik je zelf niet over de juiste 
content? Dan kunnen wij die voor u 
maken. 

Partnermailing
Maak gebruik van ons unieke bereik 
om jouw product of dienst onder de 
aandacht te brengen via een 
partnermailing of een dual-branded 
nieuwsbrief. De mailing is in jouw 
eigen huisstijl. Het is mogelijk om te 
targeten op diverse criteria zoals 
functie, branche, vakgebied en 
leesgedrag. Dat maakt jouw 
boodschap relevanter en levert 
warmere leads op!

sijthoffmedia.nl

80.000
Bezoekers per maand

137.000 
Pageviews per maand
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Events
AG Connect organiseert jaarlijks 
diverse grote en kleinere congressen 
en seminars. Op en rond deze events 
bieden we diverse mogelijkheden 
om je bedrijf zowel qua branding als 
inhoudelijk te profileren. Een over-
zicht van de geplande events vind je 
op: agconnect.nl/agenda

Webinars
Wil je een online lezing organiseren? 
Deel jouw kennis met de doelgroep 
van AG Connect en organiseer een 
webinar. Door de interactieve opzet 
leer jij je potentiële klanten kennen. 
 

Podcasts
Een podcast leent zich uitstekend 
om een inhoudelijk interview over de 
bühne te brengen. Dit kan via een 
enkele uitzending of een reeks 
afleveringen. Wij beschikken over 
onze eigen professionele opname-
studio en specialisten om het gesprek 
te begeleiden. 

E-zine
Adverteren in een van de 
e-zines bied je als partner 
een out-of-the-box manier 
om hun boodschap over te 
brengen. Het maakt een 
interactieve presentatie 
mogelijk, waarbij tekst, 
beeld, video en audio 
samenkomen. De thema’s 
daarvan zijn o.a. Security, 
Formule 1, Overheid en 
C-suite. 

Vacatures
Onze vacaturebank brengt 
werkgevers in beeld bij de 
beste kandidaten. Zowel 
ambitieuze 
werkzoekenden als 
hoogopgeleide 
IT-professionals die niet 
actief op zoek zijn. De 
unieke combinatie van een 
vacaturesite mét 
vakinhoudelijke content én 
een sterk merk garandeert 
dat dit lukt. 

TechTours
In april, juni, september en 
november organiseren we 
voor IT-beslissers (C-1) 
TechTours op unieke 
locaties, zoals Circuit 
Zandvoort. Tijdens de tour 
krijg je een rondleiding, 
discussieer je over 
inhoudelijke vraagstukken 
en wissel je met 
vakgenoten ervaringen uit 
onder het genot van een 
uitgebreide lunch of diner.

CTO Community
 Onder het label ‘House of 
Executives’ organiseren wij 
activiteiten voor diverse 
C-level communities, 
waaronder diners. De CTO 
Community biedt een 
unieke gelegenheid om in 
contact te komen met 
CTO’s van de top 500 
organisaties in Nederland.

agconnect.nl/agenda
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Website
Display/Mobile  Run of site
Leaderboard  70
Rectangle  80
Billboard  85
Bedrag in euro’s / CPM

Branded content
Branded content 850
Whitepaper 850
Bedrag in euro’s

Nieuwsbrieven
Advertorial
1x plaatsing in nieuwsbrief  850
3x plaatsing in nieuwsbrief  2.250
6x plaatsing in nieuwsbrief  4.200
9x plaatsing in nieuwsbrief  5.750

Banner
1x plaatsing in nieuwsbrief  850
3x plaatsing in nieuwsbrief  2.250
6x plaatsing in nieuwsbrief  4.200
9x plaatsing in nieuwsbrief  5.750

Partnermail   3.500
Bedrag in euro’s / tarief per plaatsing

Vacatures
Standaard vacature  vanaf 550
Spotlight vacature  vanaf 850
Bedrag in euro’s 

E-zine
Pakket 1  3.500
Pakket 2  4.750
Bedrag in euro’s 

Meer informatie over de pakketten op aanvraag

Magazine
Advertenties
2/1 pag  6.500
1/1 pagina  4.000
Bijsluiter  3.500
Toeslag voorkeursplaatsing  15%
Bedrag in euro’s 

Thought leadership
Webinar  7.750
Podcast  vanaf 5.450
TechTour   vanaf 15.000
Bedrag in euro’s

Formaat (breedte x hoogte)
Bladspiegel 226 x 300 mm
1/1 pagina 226 x 300 mm
1/2 pagina 186 x 120 mm
Bedrag in euro’s

Thema’s
Februari:   Maatschappij 
Maart:   Logistiek & OT 
April:  Tech & Toekomst 
Juni:  Weerbaarheid (Security)
Juli:  Zorg 
September:  Carrière 
Oktober:  Business 
December:  Trends

Contact
Op zoek naar iets anders?
Wij bieden nog nog veel meer mogelijkheden om de gewenste doelgroep te bereiken. Neem contact op met:

Sales
sales@agconnect.nl
Jeffrey Ploeg: j.ploeg@agconnect.nl | 06-11857351
Kim de Vries: k.devries@agconnect.nl | 06-47312090

Partnermanager
Ragini Tedjai: r.tedjai@agconnect.nl | 020-5733632

Traffic & orderadministratie
Michelle Kerstjens: traffic@agconnect.nl | 020-5733664


