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Nederlands platform over innovatie in ICT
ICT-omgevingen van bedrijven en organisaties verhuizen
steeds meer naar de cloud. CloudWorks behandelt
oplossingen op het gebied van cloudcomputing die helpen
om IT-omgevingen ingrijpend te moderniseren en
toekomstbestendig te maken. Thema’s zijn onder andere

Hybride Cloud, Connectiviteit en Dataprivacy. CloudWorks
informeert op onafhankelijke en journalistieke wijze over
producten, diensten, leveranciers en technieken die helpen
bij het nemen van investeringsbeslissingen.

CloudWorks zoomt in op de volgende thema’s

CONNECTIVITEIT

Doelgroep
Lezers van CloudWorks zijn als manager of professional
verantwoordelijk voor de IT binnen hun organisatie. Zij
lezen artikelen in het vakblad, op de website, in de
nieuwsbrief en op LinkedIn. Ook blijven ze op de hoogte

van de ontwikkelingen in hun vakgebied via
expertsessies. De interesses van de lezers komen terug in
de thema’s van CloudWorks in 2022: Hybride Cloud,
Connectiviteit en Dataprivacy.
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Bereik

WEBSITE

1.400
unieke bezoekers

3.200
bezoekenper maand

NIEUWSBRIEF
Wekelijks

2.200

SOCIAL

942 volgers

abonnees

MAGAZINE

4 edities per jaar
Oplage 3.500

De kracht van de boodschap zit in de herhaling. Wij
zorgen ervoor dat je bedrijf langere tijd zichtbaar is op
meerdere platforms. Als je kiest voor samenwerking met
LuteijnMedia, ben je met een aantal artikelen en/of
advertenties het hele jaar zichtbaar bij je doelgroep.
Alle content in CloudWorks wordt crossmediaal gedeeld
met je doelgroep. Redactionele artikelen uit ons vakblad
plaatsen we na publicatie op de site www.cloudworks.nl,
in de wekelijkse nieuwsbrief, in de LinkedIn groep van
CloudWorks en op Twitter.

Het portfolio van LuteijnMedia bestaat uit meerdere
platforms die elk een eigen vakgebied, doelgroep en
bereik bedienen. Online en offline. Je vergroot je bereik
in de Benelux door producten en diensten op meerdere
platforms onder de aandacht te brengen.

Tarieven Cloudworks 2022
Magazine redactie

Tarief per plaatsing

Artikel of Interview 1/1 pagina incl. redactie (450 woorden)

€ 1.500

Artikel of interview 2/1 pagina incl. redactie (900 woorden)

€ 2.500

Coverstory 3/1 pagina incl. redactie, fotografie en opmaak + 1 correctieronde

€ 4.000

Redactie/tekst schrijven door redacteur LuteijnMedia

€ 750

Artikelen in het magazine worden doorgeplaatst op de website en in de nieuwsbrief.
Magazine advertentie

Tarief per plaatsing

1/1 pagina

€ 1.500

2/1 pagina

€ 2.500

1/2 pagina staand

€ 1.000

1/2 pagina liggend

€ 1.000

Bijsluiters/opleggers

Op aanvraag

Website redactie

Tarief per plaatsing

Content item kort (inclusief eindredactie door LuteijnMedia) (250 woorden)

€ 450

Content item lang (inclusief eindredactie tekst door LuteijnMedia) (400 woorden)

€ 950

Branded content plus hyperlink(s) en/of banner “Call to action”

Op aanvraag

Inclusief plaatsing, ingekort tot 200 tekens, op de website en in de nieuwsbrief (door redactie)
Website advertentie

Tarief per maand*

Leaderboard *

€ 500

Logolink *

€ 450

Large Rectangle *

€ 400

Video plaatsing en/of productie

Op aanvraag

Formaat pixels afhankelijk van het medium (zie aanleverspecificaties)
Nieuwsbrief redactie

Tarief per maand

Branded Content

€ 200

Nieuwsbrief advertentie

Tarief per maand

Banner

€ 100

Expertsessies en evenementen

Tarief

Deelname in een online expertsessie of panellid/spreker op een event van LuteijnMedia

Op aanvraag

Logo op alle commerciële uitingen expertsessie of evenement, deelname aan onderzoek

Op aanvraag

Stand op evenement van LuteijnMedia

Op aanvraag

LuteijnMedia werkt met ervaren redacteuren die veel kennis hebben van de vakgebieden van onze platforms. Ze kennen
de markt, zijn op de hoogte van de laatste stand van zaken en zijn desgewenst sparringpartner bij het schrijven van
redactionele stukken.

Planning 2022 CloudWorks Magazine
Cloudworks 2022

magazine #1

magazine #2

magazine #3

magazine #4

Deadline materiaal (redactie Word)

08-03-22

31-05-22

27-09-22

06-12-22

Deadline materiaal (advertenties PDF’s)

10-03-22

02-06-22

29-09-22

08-12-22

Verschijningsdatum

25-03-22

17-06-22

14-10-22

23-12-22

12

24

41

51

Weeknummer

De nieuwsbrief van CloudWorks verschijnt wekelijks op dinsdag.

Aanleveren materiaal

Contact

Bekijk op www.luteijnmedia.nl per vakblad en per type
media wat de specificaties zijn en hoe je materiaal het
beste kunt aanleveren.

Neem contact op met Jos Raaphorst via
+31 634 735 424 of stuur een mail naar
jos@luteijnmedia.nl en bespreek de mogelijkheden.

Algemene voorwaarden
Op al onze producten zijn de algemene voorwaarden
van LuteijnMedia van toepassing. Deze vind je op
www.luteijnmedia.nl.

CloudWorks is een uitgave van LuteijnMedia B.V.
www.luteijnmedia.nl
Hoofdredactie/uitgever
Eric Luteijn
+31 653 510 690
eric@luteijnmedia.nl
Sales en media-advies
Jos Raaphorst
+31 634 735 424
jos@luteijnmedia.nl
Adres
Varenmeent 5
1218 AN Hilversum
Lead editor
Edwin Feldmann
redactie@cloudworks.nu
Webredactie
Rashid Niamat
redactie@cloudworks.nu
Andere platforms van LuteijnMedia
www.itchannelpro.nl
www.datacenterworks.nl
www.infosecuritymagazine.nl
www.infosecuritymagazine.be
www.circulaire-it.nl
www.businessenit.nl
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