
Doe mee en draag bij aan 
hét initiatief voor ons vak in deze 

ongekende crisis en transitie!
De wereld verandert snel door de coronacrisis, en Adformatie verandert mee.  
In deze high streaming-times introduceren we daarom graag een fantastisch,  

nieuw concept: een live talkshow genaamd ‘Adformatie Connects Live’. 

LIVE • LIVE • LIVE • LIVE • LIVE 

Tijdens deze wekelijkse talkshow, vanuit Capital C in Amsterdam, bespreken we de hot 
topics in de wereld van de marketing, media, communicatie en creatie. Ons doel is om 

hierbij duiding en inspiratie te bieden en vakgenoten met elkaar te verbinden,  
zodat we ideeën kunnen delen waarmee we elkaar door deze crisis heen helpen.  

Adformatie Connects dus, maar dan Live.

Industry thought leaders sluiten aan, op locatie of via het web, om hun gedachten te  
delen over de impact van de coronacrisis op onze business. Naast de talkshow, worden 
er video-interviews gemaakt met marketeers en bureauprofessionals uit de hele wereld, 

en houden we een liveblog bij waarin we continu het laatste nieuws melden.  
Dit is dé kans voor bedrijven om zich in deze bizarre tijden opnieuw te positioneren  

in dit nieuwe concept van de marktleider in de business, Adformatie. 

Klik hier voor alle kansen en mogelijkheden
bij Adformatie Connects LIVE!

LIVE • LIVE • LIVE • LIVE • LIVE 



Adformatie Connects Live – live talkshow
 

Video promo 6 sec: € 250 • Video promo 30 sec: € 750
Aftiteling sponsoring: € 250  •  Genoemd worden tijdens de talkshow: € 250

Op het scherm in de studio in beeld: € 500  •  Content placement (onderzoek, case): € 1000
 
  

Adformatie Connnects Ezine – online magazine
 

Video promo 6 sec: € 250  •  Video promo 30 sec: € 750
Mede mogelijk gemaakt door: € 500  •  Reguliere in-page ads: € 500

Full page ad, beeldschermvullend: € 1000 
 

Mediavorm: Video, logo of grafisch beeld
 

Tarieven online website adformatie.nl
 

Display / Mobiele advertenties
Run of Site Topic

Leaderboard € 40 cpm € 60 cpm
Rectangle € 50 cpm € 75 cpm
Billboard € 60 cpm € 75 cpm
Layer ad € 70 cpm € 90 cpm
Floor ad € 70 cpm € 90 cpm
Corner ad € 70 cpm € 90 cpm
Half page € 70 cpm € 90 cpm
Video € 70 cpm € 90 cpm

Homepage advertorial € 800 per 2 dagen /  € 300 extra per dag 
Whitepaper € 750 + € 50 per lead Poll € 1.000 per week

Content partnership € 1.500 per maand (min. 6 maanden) Adformatie kan de artikelen ook  
voor je produceren. We rekenen daarvoor € 500 per artikel. Dossier € 2.500 per week  

Topic partnership € 2.000 per maand
Nieuwsbrief (tarief per plaatsing) Fullbanner € 750 Advertorial € 900

Vacatures Standaard vacature € 630 Spotlight vacature € 980
Tarieven social media

 
Twitter post: € 500  •  Instagram update: € 500

LinkedIn page post € 750   •  Linkedin group post € 750
Facebook update: € 1000

Contactgegevens

Shirley de Goeij shirley@adformatie.nl | 0646189822 
Harald Taylor harald@adformatie.nl | 06 83940445
Robert de Vries robert@adformatie.nl | 06 29550977
Floris van Dam floris@adformatie.nl | 06 45066560

Partnermanager Ragini Tedjai ragini@adformatie.nl | 020 5733632
Traffic & orderadministratie Michelle Kerstjens traffic@adformatie.nl | 020 5733664

Website www.adformatie.nl/adverteren
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