W E L B E S C H O U W D

V O O R U I T

Factsheet specials en e-zines 2019

Publiek Denken is het platform voor verdieping
en discussie over de kwaliteit van het openbaar
bestuur. Met ons kwartaalmagazine, specials,
e-zines, e-nieuwsbrief, website, social media en
dialoogtafels bieden we onze lezers een platform

voor kennisontwikkeling en het uitwisselen van
ervaringen. Dat doen we door het doen en laten van
collega’s op lastige dossiers inzichtelijk te maken met
interviews, columns, debat en reportages waarin de
dilemma’s en het ambtelijk handelen belicht worden.

PUBLIEK DENKEN-SPECIALS EN E-ZINES 2019
Het komende jaar geven we vijf specials en
e-zines uit. De thema's die aan bod zullen
komen zijn: iSamenleving, Omgevingswet,
Groene overheid, Werken @overheid, en
de Publieke professional.
PROFILEREN
In alle themanummers bieden
we u de mogelijkheid uw visie,
aanpak, experiment, best practice of
dienstverlening bij onze lezers onder de
aandacht te brengen. Dat kan door middel
van een advertentie of een inhoudelijk
artikel. Daarbij bieden wij u volledige
journalistieke ondersteuning in de
vorm van redactionele verslaglegging,
fotografie, eindredactie en opmaak.

LEZERS
Onze lezers bestaan uit bestuurders en ambtenaren op directieniveau, management-, beleids- en stafniveau vanaf schaal 10 en hoger
bij het Rijk, provincies, gemeenten, waterschappen, zelfstandige
bestuursorganisaties, agentschappen en leden van de Eerste en
Tweede Kamer en overige publieke professionals.
BEREIK
De special wordt in een totale oplage van 51.000 exemplaren (online
en print) gedistribueerd en wordt als e-zine ter beschikking gesteld
via onze website en e-nieuwsbrief. Daarnaast wordt het e-zine via
diverse social media (Facebook, Linkedin, Twitter) van Publiek
Denken maar ook die van onze partners onder de aandacht gebracht.
PAKKET
U hebt de mogelijkheid een offline en online mediapakket samen te
stellen afgestemd op uw communicatiestrategie.
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Adverteren en visieverhaal
VERSCHIJNING SPECIALS EN E-ZINES 2019
Publicatie

Aanleveren

4 mm afloop rondom
1/2 pagina (l)

Reserveren
25 februari

Omgevingswet

25 juni

10 juni

24 mei

Groene overheid

29 oktober

14 oktober

27 september

Werken @Overheid

22 november

7 november

22 oktober

Publieke professional

17 december

2 december

18 november

ADVERTEREN, TARIEVEN EXCL. 21% BTW
Formaat
210 x 130 mm

€ 1.995,-

1/1

210 x 270 mm (+4 mm rondom)

€ 2.995,-

2/1

420 x 270 mm (+4 mm rondom)

€ 5.650,-

270 mm

1/2

4 mm afloop rondom

4 maart

118 mm

19 maart

210 mm
181 mm

130 mm

iSamenleving

1/2 pagina (s)

4 mm afloop rondom

Thema's

Bladspiegel 210 x 270 mm, aflopend 4 mm rondom
(snijtekens op bladspiegel).

1/1 pagina

210 mm

4 mm afloop rondom

TARIEVEN VISIEVERHAAL INCL. REDACTIONELE ONDERSTEUNING, FOTOGRAFIE EN OPMAAK, EXCL. 21% BTW
Formaat
1/1

450 woorden

€ 3.495,-

2/1

900 woorden

€ 6.150,-

Specificaties e-zine
AANLEVEREN
Layout als open bestand
(bijv. Indesign, inclusief fonts en beeld).
ONTWERP
- Liggend formaat, in een verhouding van 16:9 voor grote
beeldschermen.
- Eventueel een tweede optie met een verhouding van 4:3
voor onder andere laptops.
- Houd er rekening mee dat tekstblokken over een achtergrond verschuiven als het browservenster wordt vergroot

Meer weten over de mogelijkheden?
Neem contact op met
MediaSales0031,
Boyke Rajbalsing,
M 06 10 93 47 77
E boyke@mediasales0031.nl

of verkleind. In het ontwerp moet rekening worden
gehouden met het type template dat gebruikt wordt en
de schaalbaarheid van de advertentie.
- Vormgeving van de advertentie nemen we over in
Instant Magazine waarbij we ons zoveel mogelijk aan het
ontwerp houden.
BEELD
- Schermvullend materiaal moet een minimale breedte van
2400 pixels hebben.

Publiek Denken is partner van

www.overheidsawards.nl

www.overheidsawards.nl

www.omooc.nl

www.vom-online.nl

