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1.250

Twitter - volgers

Nieuwsbrief - abbonees

14.600
Website - unieke bezoekers p.m.

13.000

C2W STATISTIEKEN

Print - oplage

LEZERSPROFIEL
C2W richt zich op hogeropgeleiden
in de chemie, life sciences, farma,
voeding, proces- en laboratoriumtechnologie.

MULTIMEDIALE CAMPAGNE
C2W biedt verschillende mogelijkheden om online en offline te adverteren. Denk hierbij aan een advertentie,
branded content, online bannering of
advertorials. Deze mediakaart biedt
u de standaard mogelijkheden, maar
maatwerk is uiteraard ook mogelijk.
Onze media-adviseur helpt u graag met
het bepalen van een passende (multimediale) campagne om uw marketingdoelstellingen te behalen.

9.500

REDACTIONELE FORMULE
C2W is hét vakblad voor moleculair
Nederland en het officiële orgaan
van de KNCV. Het blad bevat nieuws,
achtergronden, interviews en opinie
over innovaties en wetenschappelijke
ontwikkelingen op het gebied van de
chemie en life sciences.

BELANGRIJKSTE AANDACHTSGEBIEDEN
C2W schrijft het hele jaar door over onder andere de volgende onderwerpen:
(bio)procestechnologie, arbeidsmarkt, laboratoriumtechnologie, bedrijfsvoering,
computational chemistry, energie, geneeskunde, (epi)genetica, sequencing,
katalyse, (an)organische chemie, materialen, synthese, medicijnontwikkeling,
microbiologie, milieu, proteomics, octrooien, systeemchemie, toxicologie,
veiligheid, biotechnologie, regelgeving en voeding.

Verschijningsdata 2021 C2W magazine
EDITIE

THEMA

DEADLINE ADVERTENTIEMATERIAAL

VERSCHIJNING

1

Biobanking Solutions

vr. 8 januari

vr. 22 januari

2

Milieu & Circulaire Economie

vr. 29 januari

vr. 12 februari

3

Labautomation & Robotics & Microbiologie

vr. 26 februari

vr. 12 maart

4

Materialen & Imaging

do. 25 maart

vr. 9 april

5

Biopharma, bioprocessing & single-use
technologies

wo. 28 april

vr. 14 mei

6

Spectrometrie & Optics

wo. 19 mei

vr. 4 juni

7

Chromatografie

wo. 9 juni

vr. 25 juni

8

Veiligheid & Monitoring

wo. 28 juli

vr. 13 augustus

9

Laboratoriumtechnologie

wo. 1 september

vr. 17 september

10

Food & Nutrition

wo. 22 september

vr. 8 oktober

11

Biopharma, bioprocessing & single-use
technologies Biotechnologie

wo. 20 oktober

vr. 5 november

12

Massaspectrometrie & Analyse

wo. 17 november

vr. 3 december

Adverteren magazine
FORMAAT

SPECIFICATIE B X H MM

TARIEF ¤

2/1 pagina

420 x 285 (+3 mm afloop)

4.525

1/1 pagina

210 x 285 (+3 mm afloop)

2.400

1/2 pagina staand

90 x 265

1.375

1/2 pagina liggend

185 x 130

1.375

1/4 pagina staand

90 x 130

800

1/4 pagina liggend

185 x 63

800

Bedrijvengids
Product Preview (alleen i.c.m. 1/1 pagina)

175
90 x 130

275

Toeslag Branded Content*

100

Bijsluiter

op aanvraag

* Inclusief redactie en vormgeving
Alle genoemde bedragen zijn in euro’s, exclusief btw

C2W.nl & digitale nieuwsbrief
Maximaliseer uw exposure: gebruik
onze website en de digitale nieuwsbrief. De digitale nieuwsbrief wordt
wekelijks verstuurd.
LEADERBOARD HEADER
Uw full banner of medium rectangle
wordt getoond op de homepage en/of
achterliggende pagina's. Uw banner
kan getoond worden in een carrousel
van maximaal 3 banners.

PARTNER CONTENT
Met begeleiding van een van onze
redacteuren kunt u online en/of
offline een onderbouwd verhaal plaatsen waarin u als bedrijf uw content
marketing naar een hoger niveau zult
tillen.

ADVERTORIALS & BANNERS
DIGITALE NIEUWSBRIEF
Partner content bevat een afbeelding
van 200 pixels breed en een tekst van
100 woorden. Deze wordt geplaatst
tussen de artikelen in de nieuwsbrief
op een prominente plek. De advertorial
wordt geplaatst aan de rechterkant,
naast de artikelen. Banners worden
bovenaan de nieuwsbrief geplaatst.

Adverteren digitale nieuwsbrief
FORMAAT

SPECIFICATIE (PIXELS)

TARIEF ¤

Banner

468 x 60

775

Branded content

tekst 200 tekens, afbeelding 100 x 100

775

FORMAAT

SPECIFICATIE (PIXELS)

TARIEF ¤ PER MAAND

Leaderboard Header*

728 x 90 en 468 x 60 en 320 x 50

950

Medium Rectangle

300 x 250

950

Adverteren website

Partner Content (digitaal)

925

* In het geval van een Leaderboard dient u een zogenaamde bannerset aan te leveren om te zorgen dat deze
correct worden weergegeven op alle apparaten. De 3 aan te leveren formaten: 728 x 90 / 468 x 60 / 320 x 50

Specificaties banners
NIEUWSBRIEF

WEBSITE

Bestandtype

jpg

animated gif, jpg, gif, html5, png

Kleurmodus

RGB

RGB

Resolutie

72 dpi

72 dpi

Maximaal formaat

99 kb

99 kb

Landingspagina

webadres opgeven

webadres opgeven

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

Sponsored
redactionele content

AANLEVEREN ADVERTENTIEMATERIAAL
Voor het aanleveren van uw 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/ ongewenste
e-mail folder terecht komen.
Advertentiemateriaal ten behoeve van online plaatsingen(website) levert u per mail aan bij de afdeling traffic
traffic@sgnm.nl.
VACATURES OOK OP WERKENINDECHEMIE.NL
Betreft uw advertentie een vacature? Dan kunt u deze
plaatsen op werkenindechemie.nl, de grootste vacatureen carrièresite voor de chemiesector. Wilt u hier mee over
weten, informeer dan Bas van den Engel, media-adviseur
(06 - 423 06 937)

UITGEVER
KNCV
Jan-Willem Toering
jwt@kncv.nl

HOOFDREDACTIE
KNCV
Erwin Boutsma
eboutsma@kncv.nl
www.c2w.nl / www.kncv.nl

MEDIA-EXPLOITATIE
SGNM
Afdeling sales
Bas van den Engel
(06) 423 06 937
bas@sgnm.nl
Meander 651
6825 ME ARNHEM

Het is mogelijk om tegen betaling sponsored
redactionele content te plaatsen. Deze dient
echter wel te voldoen aan de richtlijnen. Dat
betekent dat deze:
1. Vakinhoudelijk interessant en relevant moet
zijn voor de lezers.
2. Qua design duidelijk onderscheidend moet
zijn van reguliere redactionele content. Dat
betekent dat er geen gebruik gemaakt kan
worden van de huisstijlkleuren van KNCV,
noch verwezen kan worden naar KNCV en
dat er sprake moet zijn van een afwijkend
lettertype.
3. U bent duidelijk met uw bedrijfsnaam en
logo herkenbaar als adverteerder
Informeer naar de mogelijkheden en tarieven
bij Bas van den Engel, media-adviseur
(06 - 423 06 937)

AANLEVEREN MATERIAAL
SGNM
Afdeling traffic
Anita Woltering
(085) 003 0447
Traffic@sgnm.nl

