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Productstrategie

Van lokale back-up naar multicloud

intelligent datamanagementplatform

Technologie

‘Duidelijk verband tussen AI en BI 

op Big Data-clusters’

Standaardisatie

OSDA biedt nieuwe aanpak voor 

duurzame datacenters 

Hoe stelt u uw carrière veilig? | Driekwart van koplopers in cloud automation behaalt forse groei | OCP komt met 

update checklist | Digitale transformatie kan niet zonder continuous delivery | Moderniseer uw IT-infrastructuur 

aan de hand van deze drie adviezen | Amerikaanse CLOUD Act zet AVG onder druk | www.cloudworks.nu
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Technologie

Drie gebieden waar artificialintelligence geld gaat opleveren
Markt
Grote kansen voor tweedehandsdatacenterapparatuur

Management
Bluelabel geeft inzicht inregenbestendigheid datacenters

Bescherm de organisatie tegen het onvoorspelbare | Pas op met snelle adoptie in de public cloud | Helft 

bedrijven die gebruikmaken van IoT ziet omzet stijgen | Duurzame groei van cloud vereist open source hardware 

| Vier misverstanden over flow data | ‘Vloeistofkoeling staat op punt van doorbreken’ | www. cloudworks.nu

Statistieken

Magazine
7x per jaar, oplage 2.900

Website cloudworks.nu
2.500 unieke bezoekers per maand

Digitale nieuwsbrief
3.400 abonnees

Verschijningsdata 2019 CloudWorks Magazine

Editie   Thema Sluiting reserveren Verschijning

1 Software as a Service 12 februari 26 februari

2 Hosting 26 maart 9 april

3 Opleidingen 14 mei 28 mei

4 Connectivity/Mobility 25 juni 9 juli

5 Security 3 september 17 september

6 Open Computing 15 oktober 29 oktober

7 Visie & Trends 3 december 17 december

CloudWorks
In CloudWorks staat innovatie in ICT centraal. Met traditionele 

ICT-omgevingen is het steeds moeilijker om de business goed 

te ondersteunen. Innovatieve oplossingen op het gebied van 

bijvoorbeeld cloud computing, mobility, Big Data, Business 

Analytics, software defined datacenters en open source 

kunnen echter helpen om de IT-omgeving ingrijpend te 

moderniseren en klaar te maken voor de toekomst. Op 

onafhankelijke en journalistieke wijze informeert CloudWorks 

haar lezers over producten, leveranciers en technieken om zo 

de juiste investeringsbeslissing te nemen.

CloudWorks is partner van: ISP Connect, DHPA, Green IT, 

BTG en FHI IT Room Infra

Multimediale campagne
CloudWorks biedt verschillende mogelijkheden om online en 

offline te adverteren. Denk hierbij aan een advertentie, 

branded content, online bannering of online advertorials. Deze 

mediakaart biedt u een overzicht van de standaard 

mogelijkheden. Maatwerk is uiteraard ook mogelijk. Onze 

media-adviseur helpt u graag met het bepalen van een 

passende (multimediale) campagne om uw 

marketingdoelstellingen te behalen.



Adverteren website

Formaat Specificatie Tarief € 

Full banner 468 x 60 600 

Half banner 300 x 60 500 

Foto slider website 615 x 300 + 500 woorden 300 

Medium Rectangle 300 x 250 600

Adverteren digitale nieuwsbrief

Formaat Specificatie Tarief € 

Banner 468 x 60 100 

Advertorial tekst 200 tekens, afbeelding 100 x 100 px. 150

●  Bannering
Uw banner wordt getoond op de homepage en/of 

achterliggende pagina's. Uw banner kan getoond worden in 

een carrousel van maximaal 3 banners.

●  Digitale advertorial
Een digitale advertorial is een kort bericht over uw bedrijf of 

product dat in opdracht van u wordt geschreven en na 

goedkeuring wordt geplaatst. Maximaal 200 tekens. Het 

bericht wordt tussen redactionele berichten geplaatst.

Cloudworks.nu en digitale nieuwsbrief 
Maximaliseer uw exposure: gebruik onze website en de digitale nieuwsbrief. 

Adverteren CloudWorks

Formaat Specificatie b x h (mm) Tarief € 

1/1 pagina 210 x 297 2.625

1/2 pagina staand 93 x 275 1.575

1/2 pagina liggend 190 x 135 1.575

1/4 pagina staand 93 x 135 925

1/4 pagina liggend 190 x 65 925

Toeslag branded content* + 750 per pagina

* Inclusief redactie



Uitgeverij Vakbladen.com
 Rijswijkseweg 60
 2516 EH  Den Haag

Hoofdredacteur  Robbert Hoeffnagel
 (0)6 512 82 040
 robbert@alibi.nl

Advertentie-exploitatie  Archer Media
 Jos Raaphorst
 j.raaphorst@archermedia.nl
 (0)6 347 35 424

Aanleveren materiaal  Afdeling traffic
 traffic@archermedia.nl
 (088) 644 06 54

Abonnementen  Mijntijdschrift.com
 (088) 226 66 33
 info@mijntijdschrift.com

Alle genoemde bedragen zijn in euro’s, exclusief btw
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Documentbeheer

Het gevaar van
‘gewone’documenten

Regulering
Regulering vrij dataverkeer
binnen EU komt eraan

Trend
Hoe maken we
(rest)warmte winstgevend?

Cloud vraagt nieuwe benadering van security | CIO’s vrezen verlies omzet door problemen met IoT-prestaties | 
Groei ICT-sector is stevige impuls voor Nederlandse economie | ‘MSP’s zijn goed bezig, maar blinken niet uit’ | 
‘De EU moet het monopolie van de techreuzen doorbreken’ | www. cloudworks.nu

Aanleveren advertentiemateriaal
Voor het aanleveren van print advertentiemateriaal gebruikt 

u onze Ad | Portal. Vanuit de Ad | Portal ontvangt u een 

e-mail met het verzoek om uw advertentiemateriaal aan te 

leveren. Let op: deze e-mail kan soms in uw spam/onge-

wenste e-mail folder terecht komen.

Voor veel klanten verzorgen wij ook de (advertentie)opmaak. Neem contact op en bespreek de mogelijkheden.

Specificatie online banners

Website Nieuwsbrief 

Bestandstype jpg, gif, animated gif, html5 jpg 

Kleurmodus RGB RGB

Resolutie 72 dpi 72 dpi

Maximaal formaat 99 kb 99 kb

Landingspagina webadres opgeven webadres opgeven

Advertentiemateriaal ten behoeve van online plaatsingen 

(website en nieuwsbrieven) levert u aan bij  

traffic@archermedia.nl.

U ontvangt hiervoor een verzoek vanuit de afdeling Traffic.


