
Tariefkaart 2022

TARIEVEN EN FORMATEN
 1 x  2 x  3 x  4 x
2/1 pagina liggend* € 4.050,- € 3.925,- € 3.850,- € 3.600,-
420 x 285 mm

1/1 pagina staand* € 2.850,- € 2.750,- € 2.695,- € 2.550,-
210 x 285 mm

1/2 pagina liggend* € 2.095,- € 2.000,- € 1.965,- € 1.895,-
210 x 142,5 mm

1/2 pagina staand* € 2.095,- € 2.000,- € 1.965,- € 1.895,-
105 x 285 mm

1/3 pagina liggend* € 1.150,- € 1.075,- € 1.025,- € 975,-
210 x 95 mm

1/3 pagina staand* € 1.150,- € 1.075,- € 1.025,- € 975,-
70 x 285 mm

1/6 pagina liggend*  € 925,- € 900,- € 885,- € 875,-
210 x 47,5 mm

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

* The Content Group en Clipboard Media & Content zijn 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.

AANLEVER- EN VERSCHIJNINGSDATA
 Aanleverdeadline Verschijningsdatum

Connected 1 28 maart  7 april

Connected 2 27 juni  7 juli

Connected 3 26 september  6 oktober 

Connected 4 18 december  29 december

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

25% Advertorial
15% Speciale positie
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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

tarieven 2020

* 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.

2/1 pagina

420 x 285 mm
+ 5 mm overfill

1/1 pagina

210 x 285 mm
+ 5 mm overfill

1/2 pagina staand

105 x 285 mm
+ 5 mm overfill

1/2 pagina liggend

210 x 142.5 mm
+ 5 mm overfill

1/3 pagina staand

70 x 285 mm
+ 5 mm overfill

1/3 pagina liggend

210 x 95 mm
+ 5 mm overfill

1/6 pagina liggend

210 x 47.5 mm
+ 5 mm overfill

Connected is een uitgave van Clipboard Media & Content
Delftweg 147, 2289 BD Rijswijk, Nederland  |  Tel: +31(0)15 7600.700  |  info@clipboardmedia.nl  |  www.clipboardmedia.nl

Informatie
Neem voor meer informatie of een advies op maat contact met ons op.

sales@clipboardmedia.nl  |  +31(0)15 7600.770

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

Toeslagen
20%   Omslag 2

20%   Omslag 3

35%   Omslag 4

25%   Advertorial

15%   Speciale positie

Aanlever- en verschijningsdata
editie aanleverdatum verschijningsdatum

#1 23 januari 6 februari

#2 13 maart 26 maart

#3 15 mei  28 mei

#4 17 juli  30 juli

#5 18 september 1 oktober

#6 20 november 3 december

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

tarieven 2020

* 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.

2/1 pagina

420 x 285 mm
+ 5 mm overfill

1/1 pagina

210 x 285 mm
+ 5 mm overfill

1/2 pagina staand

105 x 285 mm
+ 5 mm overfill

1/2 pagina liggend

210 x 142.5 mm
+ 5 mm overfill

1/3 pagina staand

70 x 285 mm
+ 5 mm overfill

1/3 pagina liggend

210 x 95 mm
+ 5 mm overfill

1/6 pagina liggend

210 x 47.5 mm
+ 5 mm overfill

Connected is een uitgave van Clipboard Media & Content
Delftweg 147, 2289 BD Rijswijk, Nederland  |  Tel: +31(0)15 7600.700  |  info@clipboardmedia.nl  |  www.clipboardmedia.nl

Informatie
Neem voor meer informatie of een advies op maat contact met ons op.

sales@clipboardmedia.nl  |  +31(0)15 7600.770

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

Toeslagen
20%   Omslag 2

20%   Omslag 3

35%   Omslag 4

25%   Advertorial

15%   Speciale positie

Aanlever- en verschijningsdata
editie aanleverdatum verschijningsdatum

#1 23 januari 6 februari

#2 13 maart 26 maart

#3 15 mei  28 mei

#4 17 juli  30 juli

#5 18 september 1 oktober

#6 20 november 3 december

Over Connected
De personeelsvereniging Connected is 
onderdeel van de personeelsvereniging 
ABN AMRO. Alle Connected-leden zijn 
hierdoor tevens lid van PV ABN AMRO 
en kunnen gebruikmaken van de 
aanbiedingen van PV ABN AMRO.

Connected
Postbus 283 (AA 8112)
1000 AE Amsterdam

Website
www.aaconnected.nl 
www.pvabnamro.nl 

Bereik 67.900+

Meeleesfactor 2,4

Print
Frequentie 4 x per jaar
Prijs €30,- per jaar
Oplage minimaal 17.500 exemplaren
Verspreiding Deutsche Bank, 
ABN AMRO, Bank Of Schotland, Fortis

Connected is onderdeel van PV ABN AMRO
EEN UITGAVE VAN 
CLIPBOARD MEDIA & CONTENT
Delftweg 147, 2289 BD Rijswijk, Nederland
Tel: +31(0)15 7600.700, 
info@clipboardmedia.nl
www.clipboardmedia.nl

Drukkerij
Senefelder Misset, Doetinchem

Uitgever
Linda Oenema
linda@clipboardmedia.nl, 
Tel: +31(0)15-7600.700

Sales
sales@clipboardmedia.nl
Tel: +31(0)15-7600.771



PRINT ADVERTORIAL

AANLEVERSPECIFICATIES Connected

Aantal woorden
• 1/2 pagina advertorial ±250 woorden
• 1/1 pagina advertorial ±500 woorden
• 2/1 pagina advertorial ±850 woorden

Inhoud
De tekst van een advertorial mag
geen aanduiding hebben zoals:
• van onze auteur
• door [naam auteur]
• plaats en/of datum aan het begin van de tekst

Afbeeldingen
De afbeeldingen dienen aangeleverd te worden
als JPG in CMYK met een minimale resolutie
van 300 DPI, maximaal 600 DPI.

Kopij
Wij ontvangen de kopij per Word-bestand met
hierin de te gebruiken tekst voor de advertorial.
De kopij dient duidelijk te zijn opgebouwd met:
• hoofdkop
• intro
• tussenkopjes
• bodytekst
• streamers
• kader met URL en even eventueel logo

Aanleveren
Het aanleveren van materiaal doet u via traffic@clipboardmedia.nl. 
Wij prefereren WeTransfer als het gaat om grote bestanden(www.wetransfer.com).

Aantal woorden

•  1/2 pagina advertorial ±250 woorden

•  1/1 pagina advertorial ±500 woorden

•  2/1 pagina advertorial  ±850 woorden

Inhoud

De tekst van een advertorial mag 

geen aanduiding hebben zoals:

•  van onze auteur

•  door [naam auteur]

•  plaats en/of datum aan het begin van de tekst

Afbeeldingen

De afbeeldingen dienen aangeleverd te worden 

als JPG in CMYK met een minimale resolutie 

van 300 DPI, maximaal 600 DPI. 

Kopij

Wij ontvangen de kopij per Word-bestand met 

hierin de te gebruiken tekst voor de advertorial.

De kopij dient duidelijk te zijn opgebouwd met: 

• hoofdkop 

• intro

• tussenkopjes

• bodytekst

• streamers

• kader met URL en even eventueel logo

Aanleveren
Het aanleveren van materiaal doet u via traf� c@clipboardmedia.nl.
Wij prefereren WeTransfer als het gaat om grote bestanden (www.wetransfer.com).

Speci� caties

Het materiaal zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan de 
redactie en zo spoedig mogelijk worden teruggekoppeld of 
het aan de bovenstaande eisen voldoet.

Let op
Wij houden rekening met één correctieronde.
 In geval van meer dan één correctieronde wordt er 
gefactureerd op basis van nacalculatie.

Voorbeeld

ADVERTORIAL

Maxim harchillitem quide-
bitas eritiam noneture, int 
asimend ignatat iisquam 
venim inis id etur, aut qui 
odis dolor min net uta velita 
perum quas sequam dolor as 
sitiusdae officilicia quibusci-
ur, unt odigent.

TUSSENKOP
ex experit aut evellitiam am, 
am qui aut omni cori dolup-
tas voluptat quas endelen 
deriosanimo volest, omnimus 
poratem rem nonsed molup-
tatus autatur, quodictiam con 

cus ditas il in consequuntur 
rem que preiur alitis et et 
laboreria prepuditio bearup-
tat eturia ea sam que sequo 
optis dersperum, utemquibus 
erferferum, to veritius ut utet 
quist ma pa corem fugiand 
aectem alis non nus eati-
onse libusae. Hilibus untus 
mollessim as magnia qui 
as sa voluptam quate nume 
autem et pro ommolorpore, 
es magnatur?

CIIS DUNTIUS
Pudae ped quis dolestibus 

Subkop
Hoofdkop

Kaderkop
Giame doluptaspis aliciditi-
bus atatem idunto il inimen-
dae nobis esti conectiis imus 
dolo des evellor roriti dolupis 
estestem fugiasse nam 
quatia quia non ex et ut arum 
eles vita non nus es eium 
nonsequia sed quisque pro et 
aut lam eatiusdae volut hicae 
is aut endus si to omnimus-
tios ut quaeceribea proriore, 
qui offic tem ratibusam

www.jouwwebsite.nl

Afbeelding

quame nescid quasitatecus arcipiendant 
utatiae lam resciatur sam fugit ipsum 
liquam doloreprerro tet undaepro eum 
voluptatur, conse dolum eat exerspero 
is eum que etus. Pudae et peration pore, 
sunt vite nos dolent, idunt quas mai-
osae ditiatur, ommolor sitaspiet aut di 
consequo magnim qui nobis rerum lam 
remosandes serestia vitaquis is alitata-
tis maxim que liquae ventora erchillaut 
faccatenti quo eaquae. It eosam, si opta 
inulpar umquas mil mo ex est faccullest 
ut maximenderum quis et es et fugia dus.

Ullorem vita sequi blaboreria 
iusam qui niet modis sim 
sundesc imusaecab invent a vit 
volorio blaborp oribus, tem 

1/2 pagina advertorial 
±250 woorden

ADVERTORIAL

Maxim harchillitem quidebitas eritiam 
noneture, int asimend ignatat iisquam venim 
inis id etur, aut qui odis dolor min net uta 
velita perum quas sequam dolor as sitiusdae 
officilicia quibusciur, unt odigent.

TUSSENKOP
ex experit aut evellitiam am, am qui aut omni 
cori doluptas voluptat quas endelen deriosa-
nimo volest, omnimus poratem rem nonsed 
moluptatus autatur, quodictiam con cus ditas 
il in consequuntur rem que preiur alitis et et 
laboreria prepuditio bearuptat eturia ea sam 
que sequo optis dersperum, utemquibus 
erferferum, to veritius ut utet quist ma pa 
corem fugiand aectem alis non nus eationse 
libusae. Hilibus untus mollessim as magnia 
qui as sa voluptam quate nume autem et pro 
ommolorpore, es magnatur?
Pudae ped quis dolestibus quame nescid 
quasitatecus arcipiendant utatiae lam resci-
atur sam fugit ipsum liquam doloreprerro tet 
undaepro eum voluptatur, conse dolum eat 
exerspero is eum que etus.
Pudae et peration pore, sunt vite nos dolent, 
idunt quas maiosae ditiatur, ommolor 

sitaspiet aut di consequo magnim qui nobis 
rerum lam remosandes serestia vitaquis is 
alitatatis maxim que liquae ventora er-
chillaut faccatenti quo eaquae. It eosam, si 
opta inulpar umquas mil mo ex est faccullest 
ut maximenderum quis et es et fugia dus.

CIIS DUNTIUS
Doles aut endania tioreserum, tendae nullam 
fugitio. Et aribus utemolessent velitas et 
aliquia sint est a volum quid exceprovit mo 
bearcia turisint.
Ta plignimus ut faccum faceaqu asperna 
tibusdae nem con cusapedis ducid et quiae 
moluptat aute nobisquia coreped itaquid 
ucipsam, quibus et hil incipsamus por sam 
iur aut eossusantota vent aut et ipientem 
eostrum volorae endebitatem utem vende-
ris molupta sit rem nis volorernam et resti 
denet accupta ducilles sim et maxim recul-
latis des evelignis eseque ra dolora con eum 
reptia dolorum iuntur?
Ipitiur re endia dolum nit eos alici viderch 
iliquam rae nem voluptae a debita volup-
ta praecto comni solore sus, suntem eos 
se aperiti busae. Nam eos de et ab imusa 

venis aut harchicit vitem laborum faccatem 
coriosamus molo entis molest quam et ab 
ident es atium que nonestent ulla voluptam 
alis et abor sime ipitatiae susaestis dolupta 
comnimagnis es et voluptatur? Qui 

ATIOREST RUMQUID 
Itione doluptam nos quis vent esequides-
to escit a cus soluptistis consed utatem a 
sitatur sit quam est reptate ma doluptate sit, 
ipissequi odit re, sitemporum eum hit, quias-
pe liciandit millabo rionsectaes excest volor 
mil magnis eos dest eumquas nonsendes 
rest qui ne volum eum, nis con rento ipieniet 
apellum niti occatur aris acea volor sinus, vit 
quam doluptatur?

Nempor reritatissi volupta ped mo is rerum, 
consectas eiumquia dolorum remporernam 
utempelique nem utat.
Mus, conseribus susae eniendu sdande 
porum re latiis corendes dolut quodit rent.
Orporempor rat et imodist, omnis eos etum 
fuga. Itae dolorat harcienimos ut eum re 
placcus, cus mo earunt audit aciliquossum 
alisquo ditias reicita tecati am;.

Subkop
Hoofdkop
Ullorem vita sequi blaboreria iusam qui niet modis sim sundesc 
imusaecab invent a vit volorio blaborp oribus, tem doluptatur sandi 
inis etur, que velest re laborum dendia quatqui optus, comnimo 
luptasp ellaborio bla inim eos untio dem volum int quia suntusant 

Kaderkop
Giame doluptaspis aliciditibus atatem idunto il 
inimendae nobis esti conectiis imus dolo des evel-
lor roriti dolupis estestem fugiasse nam quatia 
quia non ex et ut arum eles vita non nus es eium 
nonsequia sed quisque pro et aut lam eatiusdae 
volut hicae is aut endus si to omnimustios ut 
quaeceribea proriore, qui offic tem ratibusam 
fugit et faci ut mil earupient, odictest, odi ium vera 
voluptatur rat et landam quaepraerum eatquatis 
que nihille cturibus modi ut officiis alit et volupti 
onsenimagnit autatur senet exeris apis sandae. 
Pa as quam quam explam cor re consene mpe-
ritatur, sum et et evendam restis ma sum dolor 
a nihil int et dolor arci natur, conse repel et quo 
debissi molore sum vent. Nesseque laces autecup 
tatiori vitis aspist duntus, suntus erum vendign 
iendem doluptae. Ut am quam, te consequ iatquod 
ut modictur, a con re pore ex eaque rerum qui ut 
eum comnim inulparum siniae voluptatus. Uptium 
re volupta ssitiis as inci alitibus mil eos eribus 
experios doluptatem is doluptatio blabor sinit et 
volo tem dent, commolo ommo.

www.jouwwebsite.nl

Afbeelding

1/1 pagina advertorial
±500 woorden

ADVERTORIAL

Maxim harchillitem quidebitas eritiam 
noneture, int asimend ignatat iisquam venim 
inis id etur, aut qui odis dolor min net uta 
velita perum quas sequam dolor as sitiusdae 
officilicia quibusciur, unt odigent.

TUSSENKOP
ex experit aut evellitiam am, am qui aut omni 
cori doluptas voluptat quas endelen deriosa-
nimo volest, omnimus poratem rem nonsed 
moluptatus autatur, quodictiam con cus ditas 
il in consequuntur rem que preiur alitis et et 
laboreria prepuditio bearuptat eturia ea sam 
que sequo optis dersperum, utemquibus 
erferferum, to veritius ut utet quist ma pa 
corem fugiand aectem alis non nus eationse 
libusae. Hilibus untus mollessim as magnia 
qui as sa voluptam quate nume autem et pro 
ommolorpore, es magnatur?
Pudae ped quis dolestibus quame nescid 
quasitatecus arcipiendant utatiae lam resci-
atur sam fugit ipsum liquam doloreprerro tet 
undaepro eum voluptatur, conse dolum eat 
exerspero is eum que etus.
Pudae et peration pore, sunt vite nos dolent, 
idunt quas maiosae ditiatur, ommolor 

sitaspiet aut di consequo magnim qui nobis 
rerum lam remosandes serestia vitaquis is 
alitatatis maxim que liquae ventora er-
chillaut faccatenti quo eaquae. It eosam, si 
opta inulpar umquas mil mo ex est faccullest 
ut maximenderum quis et es et fugia dus.

CIIS DUNTIUS
Doles aut endania tioreserum, tendae nullam 
fugitio. Et aribus utemolessent velitas et 
aliquia sint est a volum quid exceprovit mo 
bearcia turisint.
Ta plignimus ut faccum faceaqu asperna 
tibusdae nem con cusapedis ducid et quiae 
moluptat aute nobisquia coreped itaquid 
ucipsam, quibus et hil incipsamus por sam 
iur aut eossusantota vent aut et ipientem 
eostrum volorae endebitatem utem vende-
ris molupta sit rem nis volorernam et resti 
denet accupta ducilles sim et maxim recul-
latis des evelignis eseque ra dolora con eum 
reptia dolorum iuntur?
Ipitiur re endia dolum nit eos alici viderch 
iliquam rae nem voluptae a debita volup-
ta praecto comni solore sus, suntem eos 
se aperiti busae. Nam eos de et ab imusa 

venis aut harchicit vitem laborum faccatem 
coriosamus molo entis molest quam et ab 
ident es atium que nonestent ulla voluptam 
alis et abor sime ipitatiae susaestis dolupta 
comnimagnis es et voluptatur? Qui 

ATIOREST RUMQUID 
Itione doluptam nos quis vent esequides-
to escit a cus soluptistis consed utatem a 
sitatur sit quam est reptate ma doluptate sit, 
ipissequi odit re, sitemporum eum hit, quias-
pe liciandit millabo rionsectaes excest volor 
mil magnis eos dest eumquas nonsendes 
rest qui ne volum eum, nis con rento ipieniet 
apellum niti occatur aris acea volor sinus, vit 
quam doluptatur?

Nempor reritatissi volupta ped mo is rerum, 
consectas eiumquia dolorum remporernam 
utempelique nem utat.
Mus, conseribus susae eniendu sdande 
porum re latiis corendes dolut quodit rent.
Orporempor rat et imodist, omnis eos etum 
fuga. Itae dolorat harcienimos ut eum re 
placcus, cus mo earunt audit aciliquossum 
alisquo ditias reicita tecati am.

Subkop
Hoofdkop
Ullorem vita sequi blaboreria iusam qui niet modis sim sundesc 
imusaecab invent a vit volorio blaborp oribus, tem doluptatur sandi 
inis etur, que velest re laborum dendia quatqui optus, comnimo 
luptasp ellaborio bla inim eos untio dem volum int quia suntusant 

Maxim harchillitem quidebitas eritiam 
noneture, int asimend ignatat iisquam venim 
inis id etur, aut qui odis dolor min net uta 
velita perum quas sequam dolor as sitiusdae 
officilicia quibusciur, unt odigent.

TUSSENKOP
ex experit aut evellitiam am, am qui aut omni 
cori doluptas voluptat quas endelen deriosa-
nimo volest, omnimus poratem rem nonsed 
moluptatus autatur, quodictiam con cus ditas 
il in consequuntur rem que preiur alitis et et 
laboreria prepuditio bearuptat eturia ea sam 
que sequo optis dersperum, utemquibus 
erferferum, to veritius ut utet quist ma pa 
corem fugiand aectem alis non nus eationse 
libusae. Hilibus untus mollessim as magnia 
qui as sa voluptam quate nume autem et pro 
ommolorpore, es magnatur?
Pudae ped quis dolestibus quame nescid 
quasitatecus arcipiendant utatiae lam resci-
atur sam fugit ipsum liquam doloreprerro tet 
undaepro eum voluptatur, conse dolum eat 
exerspero is eum que etus.
Pudae et peration pore, sunt vite nos dolent, 
idunt quas maiosae ditiatur, ommolor 
sitaspiet aut di consequo magnim qui nobis 
rerum lam remosandes serestia vitaquis is 
alitatatis

CIIS DUNTIUS
Doles aut endania tioreserum, tendae nullam 
fugitio. Et aribus utemolessent velitas et 
aliquia sint est a volum quid exceprovit mo 

bearcia turisint. Ta plignimus ut faccum 
faceaqu asperna tibusdae nem con cusa-
pedis ducid et quiae moluptat aute nobis-
quia coreped itaquid ucipsam, quibus et hil 
incipsamus por sam iur aut eossusantota 
vent aut et ipientem eostrum volorae ende-
bitatem utem venderis molupta sit rem nis 
volorernam et resti denet accupta ducilles 
sim et maxim recullatis des evelignis eseque 
ra dolora con eum reptia dolorum iuntur?

Ipitiur re endia dolum nit eos alici viderch 
iliquam rae nem voluptae a debita volupta 
praecto comni solore sus, suntem eos se 
aperiti busae. 
Nam eos de et ab imusa venis aut harchicit 
vitem laborum faccatem coriosamus molo 
entis molest quam et ab ident es atium que 
nonestent ulla voluptam alis et abor sime 
ipitatiae susaestis dolupta comnimagnis es 
et voluptatur? Qui 

ATIOREST RUMQUID 
Itione doluptam nos quis vent esequides-
to escit a cus soluptistis consed utatem a 
sitatur sit quam est reptate ma doluptate 
sit, ipissequi odit re, sitemporum eum hit, 
quiaspe liciandit millabo rionsectaes excest 
volor mil magnis eos dest 
eumquas nonsendes rest 
qui ne volum eum, nis con 
rento ipieniet apellum niti 
occatur aris acea volor 
sinus, vit quam doluptatur?

Nempor reritatissi volupta ped mo is rerum, 
consectas eiumquia dolorum remporernam 
utempelique nem utat. Mus, conseribus sus-
ae eniendu sdande porum re latiis corendes 

dolut quodit rent. Orporempor 
rat et imodist, omnis eos 
etum fuga. Itae dolorat har-
cienimos ut eum re placcus, 
cus mo earunt audit acili-
quossum alisquo ditias.

Kaderkop
Giame doluptaspis aliciditibus atatem idunto il 
inimendae nobis esti conectiis imus dolo des 
evellor roriti dolupis estestem fugiasse nam 
quatia quia non ex et ut arum eles vita non 
nus es eium nonsequia sed quisque pro et aut 
lam eatiusdae volut hicae is aut endus si to 
omnimustios ut quaeceribea proriore, qui offic 
tem ratibusam fugit et faci ut mil earupient, 
odictest, odi ium vera voluptatur rat et landam 
quaepraerum eatquatis que nihille cturibus 
modi ut officiis alit et volupti onsenimagnit 
autatur senet exeris apis sandae. Pa as quam 
quam explam cor re consene mperitatur, sum 
et et evendam restis ma sum dolor a nihil int 
et dolor arci natur, conse repel et quo debissi 
molore sum vent. Nesseque laces autecup 
tatiori vitis aspist duntus, suntus erum vendign 
iendem doluptae. Ut am quam, te consequ 
iatquod ut modictur, a con re pore ex eaque 
rerum qui ut eum comnim inulparum siniae 
voluptatus. Uptium re volupta ssitiis as inci 
alitibus mil eos eribus experios doluptatem 
is doluptatio blabor sinit et volo tem dent, 
commolo ommo.
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Kaderkop
Giame doluptaspis aliciditibus atatem idunto il 
inimendae nobis esti conectiis imus dolo des evel-
lor roriti dolupis estestem fugiasse nam quatia 
quia non ex et ut arum eles vita non nus es eium 
nonsequia sed quisque pro et aut lam eatiusdae 
volut hicae is aut endus si to omnimustios ut 
quaeceribea proriore, qui offic tem ratibusam 
fugit et faci ut mil earupient, odictest, odi ium vera 
voluptatur rat et landam quaepraerum eatquatis 
que nihille cturibus modi ut officiis alit et volupti 
onsenimagnit autatur senet exeris apis sandae. 
Pa as quam quam explam cor re consene mpe-
ritatur, sum et et evendam restis ma sum dolor 
a nihil int et dolor arci natur, conse repel et quo 
debissi molore sum vent. Nesseque laces autecup 
tatiori vitis aspist duntus, suntus erum vendign 
iendem doluptae. Ut am quam, te consequ iatquod 
ut modictur, a con re pore ex eaque rerum qui ut 
eum comnim inulparum siniae voluptatus. Uptium 
re volupta ssitiis as inci alitibus mil eos eribus 
experios doluptatem is doluptatio blabor sinit et 
volo tem dent, commolo ommo.
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Afbeelding

Afbeelding

'Doles aut 
endania 

tioreserum'

 2/1 pagia advertorial
±850 woorden

 Clipboard Media & Content is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor niet correct geplaatst materiaal. 
Materiaal dient tijdig (zie aanleverdatum) aangeleverd te worden conform genoemde richtlijnen. Alle orders worden afgesloten 
en uitgevoerd volgens de Regelen voor het Advertentiewezen, gedeponeerd ter grif� e van de Arrondissementsrechtbanken en 
bij de Kamers van Koophandel.Alle voorgaande prijs/tarie� ijsten komen hiermee te vervallen.

Op al onze offertes, overeenkomsten en opdrachtbevestigingen zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. De algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Een exemplaar 
van de algemene voorwaarden heeft u inmiddels per mail ontvangen. Hierbij verklaart u dat u de algemene voorwaarden heeft ontvangen en akkoord te gaan met de inhoud en toepasselijkheid hiervan.

PRINT ADVERTORIAL
Aanleverspeci� caties DIGIFOTO Pro



PRINT EDITORIAL

AANLEVERSPECIFICATIES Connected

Onderwerpen
2 tot 5 key-onderwerpen, ofwel de hoofdthema’s van het artikel.

Briefing
Een briefing van 30 tot 50 woorden ter toelichting.

Landingspagina
- Indien gewenst een link / url naar landingspagina.

Afbeeldingen
-  De afbeeldingen dienen aangeleverd te worden als JPG in CMYK  

met een minimale resolutie van 300 dpi, maximaal 600 dpi.
- Geen logo’s.

Let op
Wij houden rekening met één correctieronde. In geval van meer
dan één correctieronde wordt er gefactureerd op basis van nacalculatie.

Gemiddeld aantal woorden per editorial
- 1/2 pagina editorial ±250 woorden
- 1/1 pagina editorial ±500 woorden
- 2/1 pagina editorial ±850 woorden

Aanleveren
Het aanleveren van materiaal doet u via traffic@clipboardmedia.nl. 
Wij prefereren WeTransfer als het gaat om grote bestanden(www.wetransfer.com).

Onderwerpen
2 tot 5 key-onderwerpen, ofwel 
de hoofdthema’s van het artikel.

Brie� ng 
Een brie� ng van 30 tot 50 
woorden ter toelichting.

Landingspagina
-  Indien gewenst een link / url 

naar landingspagina.

Afbeeldingen
-  De afbeeldingen dienen 

aangeleverd te worden 
als JPG in CMYK met een 
minimale resolutie van 300 dpi, 
maximaal 600 dpi. 

- Geen logo’s.

Let op
Wij houden rekening met één 
correctieronde. In geval van meer 
dan één correctieronde wordt 
er gefactureerd op basis van 
nacalculatie.

Speci� caties

Aanleveren
Het aanleveren van materiaal doet u via digifoto@clipboardmedia.nl
Wij prefereren WeTransfer als het gaat om grote bestanden (www.wetransfer.com).

Voorbeeld

ADVERTORIAL

Maxim harchillitem quidebitas eritiam 
noneture, int asimend ignatat iisquam venim 
inis id etur, aut qui odis dolor min net uta 
velita perum quas sequam dolor as sitiusdae 
officilicia quibusciur, unt odigent.

TUSSENKOP
ex experit aut evellitiam am, am qui aut omni 
cori doluptas voluptat quas endelen deriosa-
nimo volest, omnimus poratem rem nonsed 
moluptatus autatur, quodictiam con cus ditas 
il in consequuntur rem que preiur alitis et et 
laboreria prepuditio bearuptat eturia ea sam 
que sequo optis dersperum, utemquibus 
erferferum, to veritius ut utet quist ma pa 
corem fugiand aectem alis non nus eationse 
libusae. Hilibus untus mollessim as magnia 
qui as sa voluptam quate nume autem et pro 
ommolorpore, es magnatur?
Pudae ped quis dolestibus quame nescid 
quasitatecus arcipiendant utatiae lam resci-
atur sam fugit ipsum liquam doloreprerro tet 
undaepro eum voluptatur, conse dolum eat 
exerspero is eum que etus.
Pudae et peration pore, sunt vite nos dolent, 
idunt quas maiosae ditiatur, ommolor 

sitaspiet aut di consequo magnim qui nobis 
rerum lam remosandes serestia vitaquis is 
alitatatis maxim que liquae ventora er-
chillaut faccatenti quo eaquae. It eosam, si 
opta inulpar umquas mil mo ex est faccullest 
ut maximenderum quis et es et fugia dus.

CIIS DUNTIUS
Doles aut endania tioreserum, tendae nullam 
fugitio. Et aribus utemolessent velitas et 
aliquia sint est a volum quid exceprovit mo 
bearcia turisint.
Ta plignimus ut faccum faceaqu asperna 
tibusdae nem con cusapedis ducid et quiae 
moluptat aute nobisquia coreped itaquid 
ucipsam, quibus et hil incipsamus por sam 
iur aut eossusantota vent aut et ipientem 
eostrum volorae endebitatem utem vende-
ris molupta sit rem nis volorernam et resti 
denet accupta ducilles sim et maxim recul-
latis des evelignis eseque ra dolora con eum 
reptia dolorum iuntur?
Ipitiur re endia dolum nit eos alici viderch 
iliquam rae nem voluptae a debita volup-
ta praecto comni solore sus, suntem eos 
se aperiti busae. Nam eos de et ab imusa 

venis aut harchicit vitem laborum faccatem 
coriosamus molo entis molest quam et ab 
ident es atium que nonestent ulla voluptam 
alis et abor sime ipitatiae susaestis dolupta 
comnimagnis es et voluptatur? Qui 

ATIOREST RUMQUID 
Itione doluptam nos quis vent esequides-
to escit a cus soluptistis consed utatem a 
sitatur sit quam est reptate ma doluptate sit, 
ipissequi odit re, sitemporum eum hit, quias-
pe liciandit millabo rionsectaes excest volor 
mil magnis eos dest eumquas nonsendes 
rest qui ne volum eum, nis con rento ipieniet 
apellum niti occatur aris acea volor sinus, vit 
quam doluptatur?

Nempor reritatissi volupta ped mo is rerum, 
consectas eiumquia dolorum remporernam 
utempelique nem utat.
Mus, conseribus susae eniendu sdande 
porum re latiis corendes dolut quodit rent.
Orporempor rat et imodist, omnis eos etum 
fuga. Itae dolorat harcienimos ut eum re 
placcus, cus mo earunt audit aciliquossum 
alisquo ditias reicita tecati am;.

Subkop
Hoofdkop
Ullorem vita sequi blaboreria iusam qui niet modis sim sundesc 
imusaecab invent a vit volorio blaborp oribus, tem doluptatur sandi 
inis etur, que velest re laborum dendia quatqui optus, comnimo 
luptasp ellaborio bla inim eos untio dem volum int quia suntusant 

Kaderkop
Giame doluptaspis aliciditibus atatem idunto il 
inimendae nobis esti conectiis imus dolo des evel-
lor roriti dolupis estestem fugiasse nam quatia 
quia non ex et ut arum eles vita non nus es eium 
nonsequia sed quisque pro et aut lam eatiusdae 
volut hicae is aut endus si to omnimustios ut 
quaeceribea proriore, qui offic tem ratibusam 
fugit et faci ut mil earupient, odictest, odi ium vera 
voluptatur rat et landam quaepraerum eatquatis 
que nihille cturibus modi ut officiis alit et volupti 
onsenimagnit autatur senet exeris apis sandae. 
Pa as quam quam explam cor re consene mpe-
ritatur, sum et et evendam restis ma sum dolor 
a nihil int et dolor arci natur, conse repel et quo 
debissi molore sum vent. Nesseque laces autecup 
tatiori vitis aspist duntus, suntus erum vendign 
iendem doluptae. Ut am quam, te consequ iatquod 
ut modictur, a con re pore ex eaque rerum qui ut 
eum comnim inulparum siniae voluptatus. Uptium 
re volupta ssitiis as inci alitibus mil eos eribus 
experios doluptatem is doluptatio blabor sinit et 
volo tem dent, commolo ommo.
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Afbeelding

RUBRIEK

1/1 pagina editorial

 Clipboard Media & Content is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor niet correct geplaatst materiaal. 
Materiaal dient tijdig (zie aanleverdatum) aangeleverd te worden conform genoemde richtlijnen. Alle orders worden afgesloten 
en uitgevoerd volgens de Regelen voor het Advertentiewezen, gedeponeerd ter grif� e van de Arrondissementsrechtbanken en 
bij de Kamers van Koophandel.Alle voorgaande prijs/tarie� ijsten komen hiermee te vervallen.

Gemiddeld aantal woorden per editorial:
•  1/2 pagina editorial  ±250 woorden
•  1/1 pagina editorial  ±500 woorden
•  2/1 pagina editorial  ±850 woorden

Op al onze offertes, overeenkomsten en opdrachtbevestigingen zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. De algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Een exemplaar 
van de algemene voorwaarden heeft u inmiddels per mail ontvangen. Hierbij verklaart u dat u de algemene voorwaarden heeft ontvangen en akkoord te gaan met de inhoud en toepasselijkheid hiervan.

PRINT EDITORIAL
Aanleverspeci� caties DIGIFOTO Pro

Onderwerpen
2 tot 5 key-onderwerpen, ofwel 
de hoofdthema’s van het artikel.

Brie� ng 
Een brie� ng van 30 tot 50 
woorden ter toelichting.

Landingspagina
-  Indien gewenst een link / url 

naar landingspagina.

Afbeeldingen
-  De afbeeldingen dienen 

aangeleverd te worden 
als JPG in CMYK met een 
minimale resolutie van 300 dpi, 
maximaal 600 dpi. 

- Geen logo’s.

Let op
Wij houden rekening met één 
correctieronde. In geval van meer 
dan één correctieronde wordt 
er gefactureerd op basis van 
nacalculatie.

Speci� caties

Aanleveren
Het aanleveren van materiaal doet u via digifoto@clipboardmedia.nl
Wij prefereren WeTransfer als het gaat om grote bestanden (www.wetransfer.com).

Voorbeeld

ADVERTORIAL

Maxim harchillitem quidebitas eritiam 
noneture, int asimend ignatat iisquam venim 
inis id etur, aut qui odis dolor min net uta 
velita perum quas sequam dolor as sitiusdae 
officilicia quibusciur, unt odigent.

TUSSENKOP
ex experit aut evellitiam am, am qui aut omni 
cori doluptas voluptat quas endelen deriosa-
nimo volest, omnimus poratem rem nonsed 
moluptatus autatur, quodictiam con cus ditas 
il in consequuntur rem que preiur alitis et et 
laboreria prepuditio bearuptat eturia ea sam 
que sequo optis dersperum, utemquibus 
erferferum, to veritius ut utet quist ma pa 
corem fugiand aectem alis non nus eationse 
libusae. Hilibus untus mollessim as magnia 
qui as sa voluptam quate nume autem et pro 
ommolorpore, es magnatur?
Pudae ped quis dolestibus quame nescid 
quasitatecus arcipiendant utatiae lam resci-
atur sam fugit ipsum liquam doloreprerro tet 
undaepro eum voluptatur, conse dolum eat 
exerspero is eum que etus.
Pudae et peration pore, sunt vite nos dolent, 
idunt quas maiosae ditiatur, ommolor 

sitaspiet aut di consequo magnim qui nobis 
rerum lam remosandes serestia vitaquis is 
alitatatis maxim que liquae ventora er-
chillaut faccatenti quo eaquae. It eosam, si 
opta inulpar umquas mil mo ex est faccullest 
ut maximenderum quis et es et fugia dus.

CIIS DUNTIUS
Doles aut endania tioreserum, tendae nullam 
fugitio. Et aribus utemolessent velitas et 
aliquia sint est a volum quid exceprovit mo 
bearcia turisint.
Ta plignimus ut faccum faceaqu asperna 
tibusdae nem con cusapedis ducid et quiae 
moluptat aute nobisquia coreped itaquid 
ucipsam, quibus et hil incipsamus por sam 
iur aut eossusantota vent aut et ipientem 
eostrum volorae endebitatem utem vende-
ris molupta sit rem nis volorernam et resti 
denet accupta ducilles sim et maxim recul-
latis des evelignis eseque ra dolora con eum 
reptia dolorum iuntur?
Ipitiur re endia dolum nit eos alici viderch 
iliquam rae nem voluptae a debita volup-
ta praecto comni solore sus, suntem eos 
se aperiti busae. Nam eos de et ab imusa 

venis aut harchicit vitem laborum faccatem 
coriosamus molo entis molest quam et ab 
ident es atium que nonestent ulla voluptam 
alis et abor sime ipitatiae susaestis dolupta 
comnimagnis es et voluptatur? Qui 

ATIOREST RUMQUID 
Itione doluptam nos quis vent esequides-
to escit a cus soluptistis consed utatem a 
sitatur sit quam est reptate ma doluptate sit, 
ipissequi odit re, sitemporum eum hit, quias-
pe liciandit millabo rionsectaes excest volor 
mil magnis eos dest eumquas nonsendes 
rest qui ne volum eum, nis con rento ipieniet 
apellum niti occatur aris acea volor sinus, vit 
quam doluptatur?

Nempor reritatissi volupta ped mo is rerum, 
consectas eiumquia dolorum remporernam 
utempelique nem utat.
Mus, conseribus susae eniendu sdande 
porum re latiis corendes dolut quodit rent.
Orporempor rat et imodist, omnis eos etum 
fuga. Itae dolorat harcienimos ut eum re 
placcus, cus mo earunt audit aciliquossum 
alisquo ditias reicita tecati am;.

Subkop
Hoofdkop
Ullorem vita sequi blaboreria iusam qui niet modis sim sundesc 
imusaecab invent a vit volorio blaborp oribus, tem doluptatur sandi 
inis etur, que velest re laborum dendia quatqui optus, comnimo 
luptasp ellaborio bla inim eos untio dem volum int quia suntusant 

Kaderkop
Giame doluptaspis aliciditibus atatem idunto il 
inimendae nobis esti conectiis imus dolo des evel-
lor roriti dolupis estestem fugiasse nam quatia 
quia non ex et ut arum eles vita non nus es eium 
nonsequia sed quisque pro et aut lam eatiusdae 
volut hicae is aut endus si to omnimustios ut 
quaeceribea proriore, qui offic tem ratibusam 
fugit et faci ut mil earupient, odictest, odi ium vera 
voluptatur rat et landam quaepraerum eatquatis 
que nihille cturibus modi ut officiis alit et volupti 
onsenimagnit autatur senet exeris apis sandae. 
Pa as quam quam explam cor re consene mpe-
ritatur, sum et et evendam restis ma sum dolor 
a nihil int et dolor arci natur, conse repel et quo 
debissi molore sum vent. Nesseque laces autecup 
tatiori vitis aspist duntus, suntus erum vendign 
iendem doluptae. Ut am quam, te consequ iatquod 
ut modictur, a con re pore ex eaque rerum qui ut 
eum comnim inulparum siniae voluptatus. Uptium 
re volupta ssitiis as inci alitibus mil eos eribus 
experios doluptatem is doluptatio blabor sinit et 
volo tem dent, commolo ommo.

www.jouwwebsite.nl

Afbeelding

RUBRIEK

1/1 pagina editorial

 Clipboard Media & Content is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor niet correct geplaatst materiaal. 
Materiaal dient tijdig (zie aanleverdatum) aangeleverd te worden conform genoemde richtlijnen. Alle orders worden afgesloten 
en uitgevoerd volgens de Regelen voor het Advertentiewezen, gedeponeerd ter grif� e van de Arrondissementsrechtbanken en 
bij de Kamers van Koophandel.Alle voorgaande prijs/tarie� ijsten komen hiermee te vervallen.

Gemiddeld aantal woorden per editorial:
•  1/2 pagina editorial  ±250 woorden
•  1/1 pagina editorial  ±500 woorden
•  2/1 pagina editorial  ±850 woorden

Op al onze offertes, overeenkomsten en opdrachtbevestigingen zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. De algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Een exemplaar 
van de algemene voorwaarden heeft u inmiddels per mail ontvangen. Hierbij verklaart u dat u de algemene voorwaarden heeft ontvangen en akkoord te gaan met de inhoud en toepasselijkheid hiervan.

PRINT EDITORIAL
Aanleverspeci� caties DIGIFOTO Pro



ONLINE ADVERTORIAL 

AANLEVERSPECIFICATIES  Connected

Tekst
Een minimum van 600 woorden als Word document.

Afbeeldingen
2 tot 5 afbeeldingen, bij voorkeur liggend, minimaal 1200 x 674 en geen tekst in de afbeelding. 
Mag aangeleverd worden in hoge resolutie;
- Bij een gastexpert of gastblogger graag goede en zakelijke portretfoto (kleur);

Kopij
- Een Word-bestand met hierin de te gebruiken tekst voor de advertorial;
-  Bouw het Word-bestand zo op dat het duidelijk is wat de hoofdkop, intro, tussenkopjes & bodytekst  

(zie voorbeeld) is; bij voorkeur aangeleverd in platte HTML.
- Eén primaire link, inclusief anchortekst en duiding van wenselijke positie.
- Optioneel: één secundaire link, inclusief anchortekst en duiding van wenselijke positie.
- Webpagina’s van [sitenaam hier invullen] blijven minstens twee jaar online.
- Aangeleverde/aangevulde anchorlinks worden geplaatst als permanente dofollow.
- Materiaal wordt nimmer geduid als ‘gesponsord’, ‘advertorial’, ‘promotie’, of een soortgelijke categorie.
- De webpagina wordt ten allen tijden geïndexeerd door Google, zo ook de link(s).
-  Zodra uw kopij en beeldmateriaal is aangeleverd laten wij u spoedig weten of het materiaal aan  

bovenstaande eisen voldoet;

Gereserveerd
Online artikelen zijn gereserveerde plaatsingen en kunnen niet zonder toestemming 
van de uitgever doorgeschoven worden.

Let op
Wij houden rekening met één correctieronde.

Aanleveren
Het aanleveren van materiaal doet u via traffic@clipboardmedia.nl. 
Wij prefereren WeTransfer als het gaat om grote bestanden(www.wetransfer.com).

LINKBUILDING
Aanleverspecificaties

•   Url van de webpagina waarop de link(s) 
geplaatst dienen te worden. 

•   Eén primaire link, inclusief anchortekst en 
aanduiding van wenselijke positie. 

•   Links kunnen niet in de introducties 
van artikelen geplaatst worden. Mocht 
een webpagina in eerste instantie geen 
geschikte positie bevatten, dan is eigen 
aanlevering van een alinea (subkop plus 
50-100 woorden) mogelijk. 

•   Optioneel: één secundaire link, inclusief 
anchortekst en aanduiding van wenselijke 
positie.

•   Aangeleverde/aangevulde anchorlinks 
worden geplaatst als permanente dofollow.  

•   Webpagina’s worden niet aangekaart als 
‘gesponsord’, ‘advertorial’, ‘promotie’ of 
soortgelijke categorie. 

•   De webpagina en (nieuwe) links worden te 
allen tijde geïndexeerd door Google.

Aanleveren
Het aanleveren van materiaal doet u via 
traffic@thecontentgroup.nl. 
Wij prefereren WeTransfer  als het gaat om 
grote bestanden (www.wetransfer.com).

HOOFDKOP
Introtekst ipsum dolor sit amet, mavvecenas erat elit, amet nullam lacus, 
erat proin vestibulum quam sem mollis, nulla ad nonummy arcu elit. Et 
voluptate est lacinia dolor ad, sollicitudin scelerisque, fringilla diamlorem, 
vel erat, tempor amet dolor. 
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Tussenkop
Bodytekst sed turpis vel lectus tempus. Vel quis sit consectetuer, amet 
ullamcorper hac nonummy egestas maecenas quis, habitasse orci amet 
pharetra. Enim posuere platea vestibulum erat, felis et praesent vitae sit 
nullam sed, cursus vitae in ut vel in interdum. Tellus dis justo eget vehicula, 
inceptos vel. Lacinia molestie lobortis molestie dictum accumsan, gravida 
a ut convallis vivamus luctus elit, commodo proin sit nullam quis, nunc sed 
torquent, accumsan aenean purus eget. Turpis feugiat curabitur vitae. Aliquam 
venenatis erat, ut dictum, non litora mi amet. Nulla quisque, nunc ac odio ante 
a eros, tincidunt facilisis amet, eu magna, pretium lorem pharetra.

Tussenkop 
Bodytekst arcu tincidunt rhoncus, varius nulla eu eu ut donec, at tincidunt 
nunc pellentesque aliquet. Nunc hac. Vitae eu non etiam velit ultrices. Mattis 
ultricies, purus at viverra vel vulputate vulputate, per blandit arcu quis enim 
augue quam, libero in aenean ante. Gravida sed augue vestibulum, morbi sed 
eleifend, elit purus vivamus, ornare pellentesque 

AFBEELDING

AFBEELDING

Voorbeeld online artikel
Hierboven een voorbeeld van een gedeelte van een online artikel.

The Content Group is op geen enkele wijze verantwoordelijk 
voor niet correct geplaatst materiaal. Materiaal dient tijdig 
(zie aanleverdatum) aangeleverd te worden conform genoemde 
richtlijnen. 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.

Op al onze offertes, overeenkomsten en opdrachtbevestigingen zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. De algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Een exemplaar 
van de algemene voorwaarden heeft u inmiddels per mail ontvangen. Hierbij verklaart u dat u de algemene voorwaarden heeft ontvangen en akkoord te gaan met de inhoud en toepasselijkheid hiervan.

Specificaties links



ONLINE BANNERING

AANLEVERSPECIFICATIES 
Connected 

DESKTOP

Specificaties
- Formaat: 468x60
- JPG, geoptimaliseerd voor web
- Landingspagina / Link / URL

Aanleveren
Het aanleveren van materiaal doet 
u via traffic@clipboardmedia.nl. 
Wij prefereren WeTransfer als het gaat om 
grote bestanden(www.wetransfer.com).

BANNER 468x60



ONLINE CONTENT

AANLEVERSPECIFICATIES Connected

Tekst
Een minimum van 600 woorden als Word document.

Afbeeldingen
2 tot 5 afbeeldingen, bij voorkeur liggend, minimaal 1200 x 674 en geen tekst in de afbeelding. 
Mag aangeleverd worden in hoge resolutie;
- Bij een gastexpert of gastblogger graag goede en zakelijke portretfoto (kleur);

Kopij
- Een Word-bestand met hierin de te gebruiken tekst voor de advertorial;
-  Bouw het Word-bestand zo op dat het duidelijk is wat de hoofdkop, intro, tussenkopjes & bodytekst  

(zie voorbeeld) is; bij voorkeur aangeleverd in platte HTML.
- Eén primaire link, inclusief anchortekst en duiding van wenselijke positie.
- Optioneel: één secundaire link, inclusief anchortekst en duiding van wenselijke positie.
- Webpagina’s van [sitenaam hier invullen] blijven minstens twee jaar online.
- Aangeleverde/aangevulde anchorlinks worden geplaatst als permanente dofollow.
- Materiaal wordt nimmer geduid als ‘gesponsord’, ‘advertorial’, ‘promotie’, of een soortgelijke categorie.
- De webpagina wordt ten allen tijden geïndexeerd door Google, zo ook de link(s).
-  Zodra uw kopij en beeldmateriaal is aangeleverd laten wij u spoedig weten of het materiaal aan  

bovenstaande eisen voldoet;

Gereserveerd
Online artikelen zijn gereserveerde plaatsingen en kunnen niet zonder toestemming 
van de uitgever doorgeschoven worden.

Let op
Wij houden rekening met één correctieronde.

Aanleveren
Het aanleveren van materiaal doet u via traffic@clipboardmedia.nl. 
Wij prefereren WeTransfer als het gaat om grote bestanden(www.wetransfer.com).

LINKBUILDING
Aanleverspecificaties

•   Url van de webpagina waarop de link(s) 
geplaatst dienen te worden. 

•   Eén primaire link, inclusief anchortekst en 
aanduiding van wenselijke positie. 

•   Links kunnen niet in de introducties 
van artikelen geplaatst worden. Mocht 
een webpagina in eerste instantie geen 
geschikte positie bevatten, dan is eigen 
aanlevering van een alinea (subkop plus 
50-100 woorden) mogelijk. 

•   Optioneel: één secundaire link, inclusief 
anchortekst en aanduiding van wenselijke 
positie.

•   Aangeleverde/aangevulde anchorlinks 
worden geplaatst als permanente dofollow.  

•   Webpagina’s worden niet aangekaart als 
‘gesponsord’, ‘advertorial’, ‘promotie’ of 
soortgelijke categorie. 

•   De webpagina en (nieuwe) links worden te 
allen tijde geïndexeerd door Google.

Aanleveren
Het aanleveren van materiaal doet u via 
traffic@thecontentgroup.nl. 
Wij prefereren WeTransfer  als het gaat om 
grote bestanden (www.wetransfer.com).

HOOFDKOP
Introtekst ipsum dolor sit amet, mavvecenas erat elit, amet nullam lacus, 
erat proin vestibulum quam sem mollis, nulla ad nonummy arcu elit. Et 
voluptate est lacinia dolor ad, sollicitudin scelerisque, fringilla diamlorem, 
vel erat, tempor amet dolor. 
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Tussenkop
Bodytekst sed turpis vel lectus tempus. Vel quis sit consectetuer, amet 
ullamcorper hac nonummy egestas maecenas quis, habitasse orci amet 
pharetra. Enim posuere platea vestibulum erat, felis et praesent vitae sit 
nullam sed, cursus vitae in ut vel in interdum. Tellus dis justo eget vehicula, 
inceptos vel. Lacinia molestie lobortis molestie dictum accumsan, gravida 
a ut convallis vivamus luctus elit, commodo proin sit nullam quis, nunc sed 
torquent, accumsan aenean purus eget. Turpis feugiat curabitur vitae. Aliquam 
venenatis erat, ut dictum, non litora mi amet. Nulla quisque, nunc ac odio ante 
a eros, tincidunt facilisis amet, eu magna, pretium lorem pharetra.

Tussenkop 
Bodytekst arcu tincidunt rhoncus, varius nulla eu eu ut donec, at tincidunt 
nunc pellentesque aliquet. Nunc hac. Vitae eu non etiam velit ultrices. Mattis 
ultricies, purus at viverra vel vulputate vulputate, per blandit arcu quis enim 
augue quam, libero in aenean ante. Gravida sed augue vestibulum, morbi sed 
eleifend, elit purus vivamus, ornare pellentesque 

AFBEELDING

AFBEELDING

Voorbeeld online artikel
Hierboven een voorbeeld van een gedeelte van een online artikel.

The Content Group is op geen enkele wijze verantwoordelijk 
voor niet correct geplaatst materiaal. Materiaal dient tijdig 
(zie aanleverdatum) aangeleverd te worden conform genoemde 
richtlijnen. 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.

Op al onze offertes, overeenkomsten en opdrachtbevestigingen zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. De algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Een exemplaar 
van de algemene voorwaarden heeft u inmiddels per mail ontvangen. Hierbij verklaart u dat u de algemene voorwaarden heeft ontvangen en akkoord te gaan met de inhoud en toepasselijkheid hiervan.

Specificaties links



ONLINE EDITORIAL

AANLEVERSPECIFICATIES Connected

Onderwerpen
2 tot 5 key-onderwerpen, ofwel de hoofdthema’s van het artikel.

Briefing
Een briefing van 30 tot 50 woorden ter toelichting.

Afbeeldingen
- 2 tot 5 afbeeldingen, bij voorkeur liggend.
- Minimaal 1200 x 674, zonder tekst.
- Mogen aangeleverd worden in hoge resolutie.
- Geen logo’s.

Landingspagina
- Indien gewenst één of meerdere link(s) naar landingspagina(s), inclusief anchortekst.
- Links worden als dofollow geplaatst, tenzij anders gewenst.

Gereserveerd
Online artikelen zijn gereserveerde plaatsingen en kunnen niet 
zonder toestemming van de uitgever doorgeschoven worden.

Let op
Wij houden rekening met één correctieronde.

Aanleveren
Het aanleveren van materiaal doet u via connected@clipboardmedia.nl.
Wij prefereren WeTransfer als het gaat om grote bestanden (www.wetransfer.com).

Voorbeeld editorial
Hierboven een voorbeeld van een gedeelte van een 
editorial met de benodigde onderdelen. De grafische 
termen zou u kunnen gebruiken in uw kopij.

LINKBUILDING
Aanleverspecificaties

•   Url van de webpagina waarop de link(s) 
geplaatst dienen te worden. 

•   Eén primaire link, inclusief anchortekst en 
aanduiding van wenselijke positie. 

•   Links kunnen niet in de introducties 
van artikelen geplaatst worden. Mocht 
een webpagina in eerste instantie geen 
geschikte positie bevatten, dan is eigen 
aanlevering van een alinea (subkop plus 
50-100 woorden) mogelijk. 

•   Optioneel: één secundaire link, inclusief 
anchortekst en aanduiding van wenselijke 
positie.

•   Aangeleverde/aangevulde anchorlinks 
worden geplaatst als permanente dofollow.  

•   Webpagina’s worden niet aangekaart als 
‘gesponsord’, ‘advertorial’, ‘promotie’ of 
soortgelijke categorie. 

•   De webpagina en (nieuwe) links worden te 
allen tijde geïndexeerd door Google.

Aanleveren
Het aanleveren van materiaal doet u via 
traffic@thecontentgroup.nl. 
Wij prefereren WeTransfer  als het gaat om 
grote bestanden (www.wetransfer.com).

HOOFDKOP
Introtekst ipsum dolor sit amet, mavvecenas erat elit, amet nullam lacus, 
erat proin vestibulum quam sem mollis, nulla ad nonummy arcu elit. Et 
voluptate est lacinia dolor ad, sollicitudin scelerisque, fringilla diamlorem, 
vel erat, tempor amet dolor. 
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Tussenkop
Bodytekst sed turpis vel lectus tempus. Vel quis sit consectetuer, amet 
ullamcorper hac nonummy egestas maecenas quis, habitasse orci amet 
pharetra. Enim posuere platea vestibulum erat, felis et praesent vitae sit 
nullam sed, cursus vitae in ut vel in interdum. Tellus dis justo eget vehicula, 
inceptos vel. Lacinia molestie lobortis molestie dictum accumsan, gravida 
a ut convallis vivamus luctus elit, commodo proin sit nullam quis, nunc sed 
torquent, accumsan aenean purus eget. Turpis feugiat curabitur vitae. Aliquam 
venenatis erat, ut dictum, non litora mi amet. Nulla quisque, nunc ac odio ante 
a eros, tincidunt facilisis amet, eu magna, pretium lorem pharetra.

Tussenkop 
Bodytekst arcu tincidunt rhoncus, varius nulla eu eu ut donec, at tincidunt 
nunc pellentesque aliquet. Nunc hac. Vitae eu non etiam velit ultrices. Mattis 
ultricies, purus at viverra vel vulputate vulputate, per blandit arcu quis enim 
augue quam, libero in aenean ante. Gravida sed augue vestibulum, morbi sed 
eleifend, elit purus vivamus, ornare pellentesque 

AFBEELDING

AFBEELDING

Voorbeeld online artikel
Hierboven een voorbeeld van een gedeelte van een online artikel.

The Content Group is op geen enkele wijze verantwoordelijk 
voor niet correct geplaatst materiaal. Materiaal dient tijdig 
(zie aanleverdatum) aangeleverd te worden conform genoemde 
richtlijnen. 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.

Op al onze offertes, overeenkomsten en opdrachtbevestigingen zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. De algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Een exemplaar 
van de algemene voorwaarden heeft u inmiddels per mail ontvangen. Hierbij verklaart u dat u de algemene voorwaarden heeft ontvangen en akkoord te gaan met de inhoud en toepasselijkheid hiervan.

Specificaties links


