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Maak de
connectie met
een grote groep
consumenten
Connected brengt u als
adverteerder in verbinding met
een zeer specifiek en select
gezelschap: de medewerkers
en oud-medewerkers van ABN
AMRO, (voormalig) Fortis,
Newbank en RBS (Royal Bank
of Scotland) in Nederland.

Bereik mensen
die ertoe
doen, met
een duidelijk
interessegebied
Entertaintment & lifestyle
is een onderwerp dat veel
medewerkers van ABN AMRO
bovengemiddeld boeit.

doelgroep

39.700
potentieel bereik

Connected Magazine. Entertainment & Lifestyle

1.8

meeleesfactor

mediakit 2019

hifi

Technologie
voor de ware
liefhebber, op
een nuchtere
manier belicht

Geniet van draadloos
HD-geluid van kamer tot kamer
Tekst Martin Tokkie

Geniet van draadloos HD-geluid van kamer tot kamer met het Harman Kardon Omni plus
systeem. Stream je favoriete muziek door middel van de HK-controller app. Tevens voorzien
van Google Chromecast Audio voor unlimited app gebruik.

De naam ‘Connected’ zegt
het al: het platform brengt de
lezers en volgers in verbinding
met de nieuwste tech. Alles
komt aan bod. Van gadgets
tot laptops, van games tot
fotografie, van draadloze
speakers tot de nieuwste
streaming devices. Connected
is praktisch en interactief.
Zo is er de ProbeerService,
waarmee leden de meest
uiteenlopende apparatuur
gratis uit kunnen proberen en
zijn er maandelijks exclusieve
aanbiedingen.

online
15.000

Het totale online bereik is
15.000+, bestaande uit aaconnected.nl, social media &
nieuwsbrief.

De Harman Kardon Omni Bar+ soundbar met draadloze subwoofer, in de
kleur zwart, werkt perfect met elke HD
tv. Je sluit de soundbar met slechts één
kabel aan op je televisie. De soundbar
geeft je toegang tot muziekstreamingdiensten zoals Spotify Connect
en is voorzien van een ingebouwde
Chromecast. Maak van de soundbar
een draadloos muzieksysteem door
de OMNI 10plus of 20plus eraan toe te
voegen om een eigen home theater
systeem voor films, muziek en games
te creëren.
Met Dolby Digital en de draadloze subwoofer maak je van je woonkamer een
thuisbioscoop. En omdat je verbinding
kunt maken met meerdere Harman
Kardon Omni+ speakers kun je gemakkelijk het hele huis voorzien van een
draadloos muzieksysteem. De Harman
Kardon Omni Bar+ ondersteunt vol-

ledig 5.1 discreet surround geluid.
Met ingebouwde Chromecast, stream je
via Wifi je favoriete muziek, radiozender
en podcasts van je draadloze apparaten
naar de speakers. Daarnaast is de soundbar voorzien van bluetooth, Wifi, HDMIuitgang, analoge audio-ingang, optische
digitale ingang en een USB-ingang.

HARMAN KARDON OMNI SOUNDBAR
MET WIRELESS SUB
Prijs € 899,00
Prijs Connected leden € 674,24 incl. btw
Uitbreidbaar met surround of
losse speakers
Garantie en vragen
zie onze support desk:
www.harmankardon.nl/
support-knowledgebase.html
Bestellen?
Stuur je aanvraag voor de kortingscode
naar bas.vanderijt@harman.com
Geldig t/m 30 april 2018

'Tevens voorzien van
Google Chromecast
Audio voor unlimited
app gebruik'
Connected april/mei
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Mogelijkheden voor adverteerders
Met Connected bereikt u een bijzondere doelgroep: de
medewerkers van een van de belangrijkste bedrijven van
Nederland met een potentieel bereik van 39.700 personen.

De lezer

Iedere medewerker van ABN AMRO kan lid worden van
Connected en er worden tussen de 12.500 en 17.500 edities
verspreid. Niet minder dan 90% van de lezers gebruikt Connected
als gids bij het aanschaffen van producten.

Magazine
Jaargang

14

Frequentie

6 x per jaar

Oplage

minimaal 17.500 exemplaren

Potentieel bereik

39.700 personen

Gebruik van het magazine
Ruim 95% van de lezer heeft 1 of meer meelezers wat zorgt voor een groot bereik.
92% van de lezer ziet Connected als een betrouwbaar magazine.
40% van de lezer bewaart een editie langer dan 8 maanden
88% van de lezer zegt dat de onderwerpen actueel en up-to-date zijn.
80% van de lezer raadpleegt naast het magazine ook de website aaconnected.nl.

tarieven 2019

Advertentietarieven Print
afmetingen			

1X		

2X		 3X			

4X		

5X			

6X

2/1 pagina*

liggend 420 x 285 mm

€ 5.550,-

€ 5.050,-

€ 4.850,-

€ 4.650,-

€ 4.450,-

€ 4.250,-

1/1 pagina*

staand 210 x 285 mm

€ 3.050,-

€ 2.650,-

€ 2.550,-

€ 2.450,-

€ 2.350,-

€ 2.250,-

1/2 pagina*

liggend 210 x 142.5 mm

€ 2.025,-

€ 1.725,-

€ 1.625,-

€ 1.525,-

€ 1.425,-

€ 1.325,-

1/2 pagina*

staand 105 x 285 mm

€ 2.025,-

€ 1.725,-

€ 1.625,-

€ 1.525,-

€ 1.425,-

€ 1.325,-

1/3 pagina*

liggend 210 x 95 mm

€ 1.475,-

€ 1.275,-

€ 1.225,-

€ 1.175,-

€ 1.125,-

€ 1.075,-

1/3 pagina*

staand 70 x 285 mm

€ 1.475,-

€ 1.275,-

€ 1.225,-

€ 1.175,-

€ 1.125,-

€ 1.075,-

1/6 pagina*

liggend 210 x 47.5 mm

€ 875,-

€ 650,-

€ 625,-		

€ 600,-

€ 575,-		

€ 550,-

* aflopende pagina’s aanleveren met 5 mm overvul rondom
* tarieven per plaatsing en exclusief BTW

Aanlever- en verschijningsdata

Insert

editie

aanleverdatum

verschijningsdatum

#1

25 januari

8 februari

#2

15 maart

29 maart

Inserts zijn mogelijk in diverse
maten en vormen vanwege de
vele mogelijkheden en opties
is het tarief op aanvraag.

#3

16 mei		

31 mei

#4

19 juli		

2 augustus

#5

20 september

4 oktober

#6

22 november

6 december

Toeslagen
20% Omslag 2
20% Omslag 3
35% Omslag 4

Informatie

25% Advertorial

Neem voor meer informatie of een advies op maat contact met ons op.
sales@clipboardmedia.nl | +31(0)15 7600.770

15% Speciale positie

2/1 pagina

1/1 pagina

1/2 pagina liggend

1/2 pagina staand

1/3 pagina liggend

1/3 pagina staand

1/6 pagina liggend

420 x 285 mm
+ 5 mm overfill

210 x 285 mm
+ 5 mm overfill

210 x 142.5 mm
+ 5 mm overfill

105 x 285 mm
+ 5 mm overfill

210 x 95 mm
+ 5 mm overfill

70 x 285 mm
+ 5 mm overfill

210 x 47.5 mm
+ 5 mm overfill

* Clipboard Media & Content is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor niet correct geplaatst materiaal.
Advertentiemateriaal dient tijdig (zie aanleverdatum) aangeleverd te worden conform genoemde richtlijnen welke te vinden zijn op www.senefelder.nl
Alle orders worden afgesloten en uitgevoerd volgens de Regelen voor het Advertentiewezen, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbanken
en bij de Kamers van Koophandel. Alle voorgaande prijs/tarieflijsten komen hiermee te vervallen.
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