Werken aan de digitale
toekomst van de overheid
iBestuur is het platform voor iedereen die betrokken is bij de digitalisering van overheidsbeleid en
-besluitvorming. Op het platform komen bestuurders, beslissers en beleidsmakers samen vanuit de overheid,
markt, wetenschap en maatschappij.
Marktleider binnen de digitale overheid

Bereik bestuurders, beslissers en beleidsmakers

Met een website, magazine, nieuwsbrief en online

Via het iBestuur platform worden maandelijks 16.000

debatten bereikt iBestuur maandelijks ruim 16.000

bestuurders en beleidsmakers binnen de digitale

bestuurders, beslissers en beleidsmakers. Op het

overheid bereikt. Wilt u uw naamsbekendheid of

jaarlijkse iBestuur Congres komen 900 deelnemers om

thought leadership vergroten binnen de doelgroep?

kennis te delen en te debatteren over de digitalisering

Uw professionele netwerk uitbreiden?

van de samenleving en de ontwikkeling van een
betrouwbare en klantvriendelijke overheid.

Met ons productaanbod en netwerk binnen de
rijksoverheid, uitvoeringsorganisaties en gemeenten

Uitgebreide mediamix

bereikt u die bestuurders, beslissers en beleidsmakers

Onze lezers worden bereikt dankzij een brede mix van

die u wilt interesseren voor uw bijdrage aan de digitale

activiteiten:

dienstverlening van de overheid.

Kwartaal magazine
Website en wekelijkse nieuwsbrief

Voor meer mogelijkheden ga naar: ibestuur.nl

Congressen en debatten
Whitepapers

Of contact:

Vacatureplaatsingen

Marcel van der Meer: marcelvandermeer@ibestuur.nl

Custom publishing (specials, podcasts, webinars,

Sandra de Vries: sandradevries@ibestuur.nl

e-zines)

part of Sijthoff Media

ibestuur.nl | traffic@ibestuur.nl | 020 - 573 36 64

iBestuur is hét platform voor iedereen die betrokken is bij de i-overheid.
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Advertentie- en partnermogelijkheden
Crossmediale 360 graden aanpak
Wilt u een zo groot mogelijk effect van uw campagne? Het is onze missie uw bedrijf te helpen groeien!
We helpen u graag om uw merk en oplossingen op het juiste moment met de juiste boodschap onder de aandacht te
brengen bij onze lezers. Vertel ons wat uw doelstellingen zijn en wij ontwerpen samen met u een crossmediale
campagne op maat; in samenhang en met de juiste timing.
Of het nu is om het creëren van awareness, het laden van uw merk, vergroten van naamsbekendheid of het benaderen
van prospects. Uw marketingcampagne is bij ons in goede handen. Van podcasts tot display advertising en van events
tot branded content.

Online advertising

Whitepapers

Print advertising

Content partnerships

Webinars

Vergroot uw
merkbekendheid

Bereik
nieuwe klanten

Partnermailing

360º
approach

Roundtable

Versterk
uw netwerk

Deel
uw expertise

Event & community partnerships

Podcasts

Custom publishing (e.g. digital magazine)
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