
Digitaal Dossier 
circulaire IT

In het eerste kwartaal van 2021 publiceert 
Districomm een digitaal dossier over circulaire 
IT. In dit dossierontrafelen we dit onderwerp 
tot op de naad, geven we inzicht, duiding én 
onthullen we de belangrijkste partijen uit deze 
wereld met een top van 150 bedrijven.
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5.000 abonnees

Nieuwsbrief:
Wekelijks,
4.000 leden

LinkedIn: 
25.000 contacten

Doelgroep: 
IT dienstverleners, 
grootzakelijk, MKb, enterprise 
en overheid.

Factsheet

Profileer jezelf in deze groeimarkt



Waarom circulaire IT?
Er is nog veel onduidelijk over het onderwerp circulaire IT. De markt is 
bijzonder breed en tegelijk opvallend weinig transparant. Alle schakels 
in de keten, inclusief de resellers en stakeholders zoals de overheid, 
hebben behoe te hebben aan inzicht in deze markt. En dat gaan we 
geven in dit Digitaal Dossier circulaire IT. Met eigen journalistieke 
verhalen én met verhalen van de belangrijkste partijen.

Deze kanalen gaan we inzetten
Heel leuk, zo’n Digitaal Dossier, maar hoe gaan we dit onder de 
aandacht brengen bij de juiste doelgroep? Nou, zo:

LinkedIn-campagne: 25 procent van het totale budget gebruiken 
we om online-campagnes in te kopen. De looptijd: 4 maanden. 
Het verhaal delen we ook in met persoonlijke LinkedIn-netwerk 
van Eric Luteijn. 

Wekelijkse nieuwsbrief: bereikt 5.000 leden. 

ITchannelPRO.nl en datacenterworks.nl: met banners en 
gekoppelde nieuwsitems.

Persberichten: bij nieuwswaardige momenten naar een  
vooraf geselecteerde groep.

Social media: inzet van kanalen van ITchannelPRO en Eric Luteijn.

Printmagazines: we geven redactionele aandacht in eigen 
printmagazines zoals DatacenterWorks, CloudWorks, 
ITchannelPRO en TBM. TBM is al 17 jaar toonaangevend in de 
telecombranche en bereikt alle captains of industrie.
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LinkedIn Eric Luteijn
25.000 contacten

24.000 volgers
200.000 views per maand

2,5 miljoen views per 
jaar

Wekelijkse  
nieuwsbrief

5.000 abonnees

LinkedIn
4 maanden
 campagne

ITchannelPRO.nl
15.000 unieke 

bezoekers per maand
IP-identificatie

Print-
magazines

6.000 geprofileerde 
bedrijven

verstuurd naar 
persoonlijke titel van

 directie en ma-
nagement

Gekwalificeerde leads
Commerciële deelnemers ontvangen 4 maanden lang 
gekwalificeerde leads. We sturen een rapportage met:

• Informatie over hoe goed de pagina’s (e-magazine en op 
itchannelpro.nl) zijn bekeken.

• Hoe vaak er is doorgeklikt naar de pagina’s.

• Het allerbelangrijkste: wié er heeft doorgeklikt.

• We verkrijgen de leads via een formulier (e-magazine), 
SalesFeed, kliks op de nieuwsbrief die in ons CRM worden 
geregistreerd en een downloadformulier op de website.*

*  De data gegenereerd uit onze platformen is vrij te gebruiken als de 
cookies zijn geaccepteerd, we werken volgens de regels van de AVG.

Pak deze kans!
Zet jezelf in de kijker, krijg gekwalificeerde leads in de schoot geworpen, 

pak deze kans om te groeien, neem contact op met:

Eric Luteijn
06 53 510 690
eric@districomm.nl

Jos Raaphorst 
06 34 735 424
jos@districomm.nl

Unieke kans: profileer jezelf 
in deze groeimarkt

Commerciële deelnemers krijgen de kans 

zich te profileren in de markt van circulaire IT 

door hun eigen verhaal te delen in dit Digitaal 

Dossier. En dat gaat zo:

1. een korte versie van het eigen verhaal komt in

een responsive e-magazine (ook mogelijkheden 

voor video). Het is dé trigger naar:

2. het totale verhaal. Dat publiceren we een eigen

landingspagina op ITchannelPRO.nl en 

datacenterworks.nl.

3. hier kan de lezer ook de e-paper downloaden in 

pdf met daarin het complete dossier.

4. commerciële deelnemers ontvangen een 

mediakit met onder andere banners om dit 

dossier (en daarmee het eigen verhaal) makkelijk 

via de eigen kanalen onder de aandacht te 

brengen.

Plaats in de top 150

Wie zich met zijn eigen verhaal profileert in dit digitaal 

dossier is verzekerd van een vermeldingbinnen één 

categorie in de top 150 van bedrijven in circulaire IT.

datacenterworks.nl
3.100 unieke 

bezoekers 
per maand

mailto:eric%40districomm.nl?subject=
mailto:jos%40districomm.nl?subject=
http://www.ITchannelPRO.nl.


Overtuigd? Mooi!
We hebben verschillende opties om het verhaal van commerciële deelnemers in 
dit Digitaal Dossier goed over de bühne te brengen. Kijk, kies & mix :)

itchannelpro.nl

Aantal woorden Beeld Aantal pagina’s Tarief

350 totaal
(100 in e-magazine) 1 beeld + logo (minimaal 300 dpi) 1 € 1.250

700 totaal
(200 in e-magazine) 1 of 2 beeld(en) + logo (minimaal 300 dpi) 2 € 2.000

1.400 totaal
(400 in e-magazine) 3 of 4 beelden + logo (minimaal 300 dpi) 3 € 3.000

Aantal woorden Beeld Extra Tarief

400 Bedrijfslogo (minimaal 300 dpi) + link in top 150 € 950

200 Bedrijfslogo (minimaal 300 dpi) + link in top 150 €450

Soort Extra Tarief

Één pagina + link naar website € 1.000

Halve pagina + link naar website € 650

Kwart pagina + link naar website € 400

Video-insert + link naar website €850

Deel het verhaal met de juiste doelgroep.

Publiceer een bedrijfspitch en-gegevens bij het verhaal in 
de categorie waarin je als bedrijf graag gevonden wordt.

Maak gebruik van advertenties, banners en/of video’s.

Eric Luteijn
06 53 510 690
eric@districomm.nl

Jos Raaphorst 
06 34 735 424
jos@districomm.nl

Pak deze kans!
Zet jezelf in de kijker, krijg gekwalificeerde leads in de schoot 

geworpen, pak deze kans om te groeien, neem contact op met:
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Vraag naar de mogelijkheden om te adverteren in onze printedities.
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