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Multichannel Employer Branding Content Partnerships (Voor de volledige inhoud van de partnerships zie overzicht partnerships)
Platinum partner ‐ interview op locatie ‐ 2 x 750 woorden (max 2 x 60 minuten)

€ 29.750

Gold partner ‐ interview op locatie ‐ 750 woorden (max. 60 min.)

€ 14.950

Silver partner ‐ interview telefonisch ‐ 500 woorden (max. 30 min.)

€ 9.950

Bronze partner ‐ interview telefonisch ‐ 300 woorden (max. 15 min.)

€ 5.950

IDG presenteert de IT Career 100, een uniek social‐ en interactief Ezine boordevol must‐know redactionele, video en
infographic informatie voor de IT professionals van vandaag, morgen en overmorgen.
De publicatie richt zich op de belangrijkste trends, scenario’s en innovaties in Dev.Ops waarmee de Nederlandse IT professional
bij kan blijven en zich inhoudelijk kan blijven ontwikkelen om voor hun job in de race te blijven.
Extra aan de IT Career 100 is dat IT Professionals hebben deelgenomen aan het IT Employer Preference onderzoek. Het
onderzoek is erop gericht om IT Professionals op weg te helpen in de werkgevers keuze voor hun volgende stap in hun carrière.
Uitkomsten van het onderzoek worden gepubliceerd in de IT Career 100.
Een selecte groep bedrijven lift op een exclusieve‐ en unieke manier mee met deze digitale publicatie middels een interactief
en kwalitatief Employer Branding advertorialinterview in de IT Career 100.
De IT Career 100 gaat in op onderwerpen als: Snelheid en creativiteit zijn redenen achter Agile en DevOps. Platform, de
infrastructuur moet ondersteunen aan wat je doet. Kwaliteit, in Agile en DevOps teams kan testen onder druk komen te staan.
Skills, wat zijn de vaardigheden die ontwikkelaars moeten hebben? Samenwerking, de business kijkt met je mee. Tools, ieder
zijn favoriete tool?
Via persoonlijke display, de sociale kanalen van IDG (20.000 volgers), mailings (30.000 emailadressen) en het IDG netwerk (70%
van IT Nederland, 400.000 unieke bezoekers), wordt de IT Career 100 verspreid onder de IT professionals van Nederland.
Daarnaast o.a. aangejaagd met 1 miljoen impressies op FD.nl
Tevens verschijnt uw advertorialinterview op ITcareer100.nl (30.000 unieke bezoekers per maand), en Cstories.nl. Wij zullen
uw advertorialinterview pushen via content uitingen die specifiek getoond wordt aan uw doelgroep met high‐tech data
technologie als Oracle BlueKai en Insider. Staat uw bedrijf in één van de top lijstjes naar aanleiding van het IT Employer
Preference onderzoek? Vanuit de top 5 Preferred IT Employers en de top 5 IT Employer Challengers overzichten is er een
directe verwijzing naar uw advertorial.
Als deelnemer meet u alle branding‐ en awareness die de publicatie genereert! U ontvangt KPI updates over het aantal
impressies, gemiddelde leestijd, social engagements etc. Wij geven gegarandeerde KPI’s op bereik‐ en interactie met uw
advertorialinterview.
Eerdere edities ciooutlook.nl/editie‐2014 | ciooutlook.nl/editie‐2015 | cio100.nl/editie‐2016 | cio100.nl/editie‐2017
Alle orders worden afgesloten en uitgevoerd overeenkomstig de regels van het advertentiewezen, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank en bij
de kamers van koophandel in Nederland.
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Content exposure online magazine
maximaal aantal woorden interview
maximale tijdsduur in minuten - interview op locatie
maximale tijdsduur in minuten - telefonisch interview
gepushed naar 300.000 gekwalificeerde ontvangers

Content exposure online - CIO.nl; CxO.nl; Computerworld.nl; webwereld.nl
doorgeplaatsing van uw verhaal op bovengenoemde websites



Klantgerichte online verspreiding via CIO.nl; CxO.nl; Computerworld.nl; webwereld.nl
aantal - geselecteerd naar bedrijfsomvang, functie, markt en/of bedrijfsnaam
40 K
25 K
15 K
Online banner op CIO.nl; CxO.nl; Computerworld.nl; webwereld.nl
aantal views op bovenstaande websites via de formaten billboard, rectangle en leaderboard
200 K
100 K
50 K
Content exposure digital nieuwsbrief*
annoncering van uw verhaal in nieuwsbrieven van de merken van IDG
4
3
2
(* naar 45.000 IT management en IT professional beslissers)
Vacature en respons campagne webwereld.nl; Computerworld.nl
alle contactgegevens van degene die reageert op de door u aangeleverde vacatures



gerichte vacature slot banner online verspreiding
400K
200K
150K
vacature slots
4
3
2
* NB Indien er geen vacatures ter beschikking zijn kunnen we ook additioneel 3* tekstadvertorial in de nieuwsbrief aanbieden
Personal involvement IDG
expert leveren aan IDG expertpanel



blog (in samenwerking en na redactionele goedkeuring)
4
3
2
Netwerken
1 x per jaar meet and greet redactie IDG



Additionele online content exposure via Cstories.nl
Interview doorgeplaatst op Cstories.nl



opnames videoquotes t.b.v. Cstories.nl
4
2
1
blogs Cstories.nl
4
3
2
Additionele social media content exposure via Cstories.nl
advertorial/programmatorial Twitter bericht Cstories.nl



per blog Cstories.nl Twitter bericht



Social Insights van uw interview
exposure via de social media kanalen van Webwereld en Computerworld



(*Twitter; Linkedin)
IDG Week - 6 keys to Dev.Ops - 20 september 2018 's avonds
aantal toegangskaarten voor uw recruiter met uw eigen top kandidaten
6
4
2
IT Career recruitment diner*
roundtable 8 - 10 deelnemers

*programma wordt in overleg met u samengesteld
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Alle orders worden afgesloten en uitgevoerd overeenkomstig de regels van het advertentiewezen, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank en bij de
kamers van koophandel in Nederland

