
LET OP:
• Voor het aanleveren van 

advertentiemateriaal maken wij gebruik 
van een online aanleverportal.  

•  Na het reserveren van je advertentie-
ruimte ontvang je ruim voor de 
aanleverdatum via dit portal een link  
waarmee je jouw advertentie kunt  
uploaden en controleren.

• Drukprocédé: vellen o�set
• Advertentiemateriaal: certified PdF-file, 

Plaatsingstarieven en speci�caties
Formaat (breedte x hoogte) 1x 3x 6x 11x

2/1 pagina (420 x 285 + 3 mm a�oop) € 4.940 € 4.615 € 4.395 € 3.995

1/1 pagina (210 x 285 + 3 mm a�oop) € 2.470 € 2.250 € 2.085 € 1.965

1/2 pagina staand (90 x 265) € 1.415 € 1.325 € 1.225 € 1.125

1/2 pagina liggend (185 x 130) € 1.415 € 1.325 € 1.225 € 1.125

1/4 pagina (90 x 130) € 820 € 760 € 705 € 670

Editie 2023 Verschijningsdatum deadline materiaal Thema’s

Editie 1 vrijdag, 20 januari 2023 vrijdag 16 december 2022
Biofarma, Bioprocessing & Single-Use Technologies
Materiaalonderzoek & Analyse

Editie 2 vrijdag, 10 februari 2023 woensdag 18 januari 2023 Farma 

100 Years PharmaFuture - Oss

Editie 3 vrijdag, 10 maart 2023 woensdag 15 februari 2023
Lab Automation Event 2023
Automatisering, Informatics, Digitalisering & SmartLabs
LABORAMA

Editie 4 vrijdag, 7 april 2023 woensdag 15 maart 2023
Lab Technology 2023
Food Technology 2023

Editie 5 vrijdag, 12 mei 2023 woensdag 19 april 2023 Veiligheid & Monitoring 

Editie 6/7 donderdag 23 juni woensdag 31 mei 2023
Biobank Solutions
Cleanroom Technology

Editie 8 donderdag 11 augustus woensdag 12 juli 2023
Single-Use Event 2023
Biofarma & Bioprocessing
Carrière & Opleiding

Editie 9 donderdag 8 september woensdag 16 augustus 2023
Imaging
Spectro, Optics & Fotonica

Editie 10 vrijdag, 13 oktober 2023 woensdag 20 september 2023
Biofarma, Bioprocessing & Single-Use Technologies
Milieuonderzoek & Analyse

Editie 11 vrijdag, 10 november 2023 woensdag 18 oktober 2023
Chromatogra�e
Massaspectrometrie

Editie 12 vrijdag, 8 december 2023 woensdag 15 november 2023
Biofarma, Bioprocessing & Single-Use 
Technologies 
Lab van de Toekomst

AANLEVEREN MATERIAAL
SGNM
Afdeling traffic
Bernice Neijenhuis
(085) 003 0447
Traffic@sgnm.nl

UITGEVER
KNCV
Jan-Willem Toering
jwt@kncv.nl

HOOFDREDACTIE
KNCV
Esther Thole
ethole@kncv.nl

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

Alle bedragen genoemd in deze 
brochure zijn exclusief btw!

(bij kant en klaar aangeleverd digitaal advertentiemateriaal)



TARIEVEN SPONSORED CONTENT
• Tekst, vormgeving en beeld 

verzorg je zelf en worden kant en 
klaar digitaal aangeleverd of wordt 
in jouw opdracht door SGNM als 
exploitant verzorgd (tarieven: zie 
rechterkolom)

• Inhoud komt tot stand buiten 
de verantwoordelijkheid van de 
redactie van C2W

• Is in een duidelijk zichtbaar ande-
re look-and-feel dan die van C2W 
magazine. In de tekst mogen geen 
verwijzingen gemaakt worden 
naar KNCV en/of C2W

• Sponsored content is mogelijk 
voor ieder onderwerp. Desge-
wenst kan aangehaakt worden 
bij de maandelijkse thema’s die 
zowel in C2W Magazine als op de 
website C2w.nl aan bod komen:

INDIEN VERZORGDDOOR SGNM:
• Toeslag 1/1 pagina op het plaatsingstarief:  

€ 350 inclusief 1 correctieronde.
• Bij 2 of meer rondes: € 50 per ronde extra
VORMGEVING:
• Toeslag 1/1 pagina op het  

plaatsingstarief: € 100
BEELD:
• Toeslag op het plaatsingstarief:  

(uitsluitend stockmateriaal) € 50 per beeld

BEDRIJVENGIDS
• Een heel jaar met dezelfde uiting in  

elke editie van C2W Magazine voor  
slechts € 2.150

• Een bedrijfsnaam + logo
• Een onderkop/tagline van één regel
• 4 of 5 regels adresgegevens
• En een stukje tekst van ca. 50 woorden.
• Bij wijziging: € 50 per wijziging  

PRODUCT PREVIEWS 
C2W MAGAZINE
Uitsluitend voor adverteerders die voor 2023 
één contract afsluiten van tenminste 6 hele 
advertentiepagina’s

• Gratis en uitsluitend voor adverteerders  
die voor 2023 een contract voor minimaal  
6 hele advertentiepagina’s afsluiten:  
1⁄4 pagina product preview bij iedere  
plaatsing.

• Opmaakkosten: gratis bij kant en klare  
digitale aanlevering van tekst en beeld.

• Afbeeldingen in hoge resolutie.
• Toeslag voor het maken van een proef  

die ter accordering vóór plaatsing wordt 
voorgelegd: € 50.

• Toeslag voor bewerken: per tekst of beeld: 
€ 50.

C2W | MENS & MOLECULE IS HET MEDIA- EN MARKETINGMERK VAN DE KNCV, BEROEPSVERENIGING VOOR CHEMIE EN LIFESCIENCES
C2W | Mens & Molecule is een uitgave van de KNCV voor leden van de KNCV, KVCV, NBV en NVBMB.

ADVERTENTIE TARIEVEN E-MAIL, NIEUWSBRIEF, C2-WEEKLY EN WEBSITE
(bij kant en klaar aangeleverd advertentiemateriaal)

Nieuwsbrief (Oplage 16.783) 1x 3x 6x 13x 26x

Leaderboard banner € 700 € 650 € 625 € 580 € 540

Advertorial € 650 € 625 € 600 € 550 € 500

Website (21.332 unieke bezoekers per maand) 1x 3x 6x 12x

Leaderboard banner € 750 € 675 € 635 € 575

Medium rectangle € 700 € 630 € 595 € 560

Advertorial € 750 € 675 € 635 € 575

White paper € 950 € 875 € 800 € 695

aankondiging webinars/seminars/congres € 550 € 515 € 480 € 425

ADVERTEREN NIEUWSBRIEF
Leaderboardbanner 728 x 90 px 
(bestandsformaat gif, jpeg, png)
• URL

ADVERTORIAL
Aan te leveren:
• tekst 30 tot 40 woorden
• URL
•  Afbeelding: formaat 200 x 200 px  

in gif, jpeg of png

PUBLICATIEDATA E-MAIL 
NIEUWSBRIEF C2WEEKLY
De e-mail nieuwsbrief verschijnt 
64 x per jaar
52 x wekelijks op woensdag en 
12 x maandelijks
Inleverdatum: 1 week voor verschijning

ADVERTEREN WEBSITE
Leaderboardbanner 
getoond op alle pagina’s van de site 
(let op: aanleveren in 2 formaten om 
ervoor te zorgen dat deze correct wordt 
weergegeven op alle apparaten!)
Formaat desktop: 728 x 90 px
Formaat mobiel: 320 x 50 px
• URL
Medium rectangle 
getoond op alle pagina’s van de site
Formaat: 300 x 250 px
• URL

WHITE PAPER
aankondiging webinars/seminars/
congressen
Sponsored content carrousel
link naar sponsored content, inclusief 

eigen bedrijfspagina met partner archief 
(alle verzamelde content van de partners 
overzichtelijk gerangschikt)

WERKENINDECHEMIE.NL
Voor arbeidsmarktcampagnes rond de 
werving van personeel of in het kader van 
employer branding kun je adverteren op 
www.werkenindechemie.nl 

Prijs: vanaf € 325 per maand. 
Vacaturetekst, logo en URL kun je mailen 
naar TRAFFIC@SGNM.NL, voorzien van je 
contactgegevens voor facturatie.

(tarieven zijn exclusief btw en per plaatsing)




