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Het enige Nederlandse crossmediale platform over en 
voor het IT- en Telecomkanaal
ITchannelPRO is het kennisplatform voor de circa 8.000 Telecom en IT-

businesspartners en wordt gezien als de primaire informatiebron in het 

IT- en Telecomkanaal in de Benelux. Op een onafhankelijke en 

journalistieke wijze informeert ITchannelPRO haar doelgroep over 

trends en ontwikkelingen in de ICT, fusies en overnames, management-

wisselingen en vacatures.
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‘Infinigate groeit in

CloudCup: 
grootste 
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nr.2 /2021

enterprisemarkt’
De passie van...
Marcel Cappetti 
(Conscia) 

Groot, groter, grootst … 
Coert Coopmans 
(Techone)

Een goed gesprek met... 
Martijn Hakstege 
(Tesorion)

Special: 

Wi-Fi 6 vs. 5G

Raymond van Kasteel:

Telecom & IT

ProLion:
ClusterLion voor 
SAP-clusters 

Bij ons in de IT…
Interxion heropent 
Amsterdam Data Tower

De passie van...
ICT vanaf 
Morgen

Circulaire IT
Special: 

nr.3 /2021

Startschot
NL MWC 2022

Thĳ s van den Ende:Thĳ s van den Ende:

‘Xelion 8 ‘Xelion 8 ‘Xelion 8 
vereenvoudigt
   sales en beheer’
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Mitchell Schimmer:

KPN Partner Network 
over digitalisering

groot, groter, grootst...
Maarten van Montfoort 
van Interstellar

Bij ons in de IT… 
SDC-event
TBX Security

De passie van...
Astrid Oosenbrug
Voorzitter COC
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Functies van lezers

Doelgroep
Lezers van ITchannelPRO zijn als C-level manager, sales en marketing 

manager van een fabrikant, distributeur, reseller, ISP, system integrator, 

of operator verantwoordelijk voor het besturen en ontwikkelen van 

hun bedrijf. Daarbij houden ze rekening met de activiteiten van andere 

bedrijven in de IT en Telecom. Ze lezen artikelen in het vakblad, op de 

website, in de nieuwsbrief en op LinkedIn. Ook blijven ze op de hoogte 

van de ontwikkelingen in het ICT-kanaal via expertsessies, C-level 

rondetafel-bijeenkomsten en evenementen. De interesses van de 

lezers komen terug in de achtergrondartikelen, thema-interviews en 

opiniestukken van deskundigen en branchespelers.



PRINT

 6 edities per jaar 

Oplage 5.500

NIEUWSBRIEF

Wekelijks  3.200 
abonnees

WEBSITE

17.500  

unieke bezoekers  
 

35.350  
bezoeken per maand

LINKEDIN

25.000 leden

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 ITchannelPRO wordt crossmediaal gedeeld met je 

doelgroep. Redactionele artikelen uit ons vakblad plaatsen we na 

publicatie op de site itchannelpro.nl, in de wekelijkse nieuwsbrief en 

op de LinkedIn pagina van Eric Luteijn.

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.

Bereik

BIJEENKOMST

Ronde tafels, Summits,

7 Media partnerships



Tarieven ITchannelPRO 2022
Magazine redactie  Tarief per plaatsing 

Artikel of Interview 1/1 pagina incl. redactie (350 woorden) € 1.500 

Artikel of interview 2/1 pagina incl. redactie (700 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, in de nieuwsbrief en op LinkedIn.

Magazine advertentie  Tarief per plaatsing 

1/1 pagina € 1.500 

2/1 pagina € 2.500 

Bijsluiters/opleggers Op aanvraag 

Website redactie  Tarief per plaatsing 

Content item kort (inclusief eindredactie door LuteijnMedia) (250 woorden) € 450

Content item lang (inclusief eindredactie 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* 

Superleaderboard ITchannelPRO € 750

Leaderboard * € 500 

Logolink * € 450 

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.



ITchannelPRO 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

Mediacoördinatie
Ingrid van Bijsterveld
+31 658 965 784
ingrid@luteijnmedia.nl

Adres
Varenmeent 5
1218 AN Hilversum

Eindredactie
René Frederick 
+31 641 340 710
rene@luteijnmedia.nl

Webredactie
Rashid Niamat
redactie@itchannelpro.nl

Andere platforms van LuteijnMedia
www.datacenterworks.nl
www.cloudworks.nu
www.infosecuritymagazine.nl
www.circulaire-it.nl
www.businessenit.nl

Aanleveren materiaal
Bekijk op www.luteijnmedia.nl per vakblad en per type media wat

de specificaties zijn en hoe je materiaal het beste kunt aanleveren.

Algemene voorwaarden
Op al onze producten zijn de algemene voorwaarden van 

LuteijnMedia van toepassing. Deze vind je op  www.luteijnmedia.nl.

Contact
Neem contact op met Eric Luteijn bereikbaar op +31 635 510 690 

of stuur een e-mail naar eric@luteijnmedia.nl.

Neem contact op met Jos Raaphorst op +31 634 735 424 of stuur 

een e-mail naar jos@luteijnmedia.nl en bespreek de mogelijkheden. 

De nieuwsbrief van ITchannelPRO verschijnt wekelijks op dinsdag én donderdag.

Planning 2022 ITchannelPRO

LuteijnMedia is uitgever van:

ITchannelPRO 2022 magazine #1 magazine #2 magazine #3 magazine #4 magazine #5 magazine #6

Deadline materiaal (redactie Word) 22-02-2022 12-04-2022 21-06-2022 13-09-2022 18-10-2022 29-11-2022

Deadline materiaal (PDF’s) 24-02-2022 14-04-2022 23-06-2022 15-09-2022 20-10-2022 01-12-2022

Verschijningsdatum vrijdag 11-03-2022 29-04-2022 08-07-2022 30-09-2022 04-11-2022 16-12-2022

Weeknummer 10 17 27 39 44 50

http://www.infosecuritymagazine.nl
https://www.luteijnmedia.nl/docs/specificaties
https://www.luteijnmedia.nl/docs/algemene-voorwaarden

