
Onafhankelijk 
platform over 
informatie
beveiliging

MEDIAKIT 2022

www.infosecuritymagazine.nl

Onderdeel van

INFOM A G A Z I N E
SECURITY Commentaar



Crossmediaal platform over 
informatiebeveiliging
In Infosecurity Magazine staat informatiebeveiliging centraal. 
Het platform beweegt zich op het snijvlak van technologie en 
beleid. Innovatieve oplossingen op het gebied van cryptografie, 
authenticatie en beveiliging van besturingssystemen helpen met 

het beveiligen van de IT-omgeving. Nu en in de toekomst. 
Infosecurity Magazine informeert op onafhankelijke en 
journalistieke wijze over producten, leveranciers en technieken 
en helpt lezers bij het nemen van investeringsbeslissingen.

Infosecurity Magazine zoomt in op de volgende thema’s

CLOUD- EN APPLICATIE-SECURITY DATAPROTECTIE

VEILIG HYBRIDE WERKEN

RANSOMWARE

OT- EN IT-NETWERKEN

PRIVACY
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Functies

Doelgroep
Lezers van Infosecurity Magazine zijn als manager of 
professional verantwoordelijk voor de informatiebeveiliging. Ze 
lezen artikelen in het vakblad, op de website en in de 
nieuwsbrief. Ook blijven ze op de hoogte van de ontwikkelingen 
in hun vakgebied via de resultaten van de jaarlijkse Nationale 

Cyber Security Monitor en verschillende expertsessies. De 
interesses van de lezers komen terug in de thema’s van 
Infosecurity Magazine in 2022: Veilig hybride werken, OT- en 
IT-netwerken, Ransomware, Privacy, Cloud- en applicatie-
security, en Dataprotectie.

Branches



Nieuws en achtergronden op het gebied van informatiebeveiliging Wordt deze e-mail niet goed 
weergegeven? Klik hier. 

 

 

 

Inhoud:  

• Dynatrace versterkt beveiliging met realtime aanvalsdetectie en verdediging 

• Wearables kwetsbaar voor het onderscheppen van data door cybercriminelen 

• WatchGuard wil meer bewustwording over cybercriminaliteit 

• Annual Trends Report van Jamf: Cybercriminelen verschuiven hun focus naar mobiele 
devices en gebruikers 

• i-PRO en Vaxtor integreren krachtige edge-ALPR-apps in AI-camera's 

• Auth0 Credential Guard detecteert gelekte wachtwoorden sneller om hacken van 
accounts te voorkomen 

• Waarschuwing voor datingfraude rondom Valentijnsdag 

• Ugg Boots 4 Sale: Een verhaal over Palestijnse spionage 

• Log4Shell-exploitatie houdt aan: wereldwijd meer dan 30.000 scans gemeld in januari 

• Qualys introduceert geavanceerde herstelopties om risico’s van kwetsbaarheden te 

beperken 

• Meer dan de helft van bedrijven weet zich niet tegen cyberaanvallen te beschermen 

• Signicat en TrustBuilder slaan handen ineen rond digital identity 

 
  

Dynatrace versterkt beveiliging met realtime aanvalsdetectie en 
verdediging 

 
Dynatrace, specialist in software intelligence, heeft de Application Security Module uitgebreid 
met functionaliteit voor het automatisch in realtime detecteren van aanvallen. Ook beschermt 
de nieuwe functionaliteit... 
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4 edities per jaar 

Oplage 3.500

1.800  

unieke bezoekers  
 

3.300  
bezoekers per maand

Wekelijks  3.200 
abonnees

426 volgers

De kracht van de boodschap zit in de herhaling. Wij zorgen 
ervoor dat je bedrijf langere tijd zichtbaar is op meerdere 
platforms. Als je kiest voor samenwerking met LuteijnMedia, 
ben je met een aantal artikelen en/of advertenties het hele 
jaar zichtbaar bij je doelgroep.

Alle content in Infosecurity Magazine wordt crossmediaal 
gedeeld met je doelgroep. Redactionele artikelen uit ons 
vakblad plaatsen we na publicatie op de site  
www.infosecuritymagazine.nl, in de wekelijkse nieuwsbrief en 
op Twitter @InfosecurityM.

Het portfolio van LuteijnMedia bestaat uit meerdere platforms 
die elk een eigen vakgebied, doelgroep en bereik bedienen. 
Online en offline. Je vergroot je bereik in de Benelux door 
producten en diensten op meerdere platforms onder de 
aandacht te brengen.

Bereik



Tarieven Infosecurity Magazine 2022
Magazine redactie  Tarief per plaatsing 

Artikel of Interview 1/1 pagina incl. redactie (450 woorden) € 1.500

Artikel of interview 2/1 pagina incl. redactie (900 woorden) € 2.500

Coverstory 3/1 pagina incl. redactie, fotografie en opmaak + 1 correctieronde € 4.000

Redactie/tekst schrijven door redacteur LuteijnMedia € 750

Artikelen in het magazine worden doorgeplaatst op de website en in de nieuwsbrief.

Magazine advertentie  Tarief per plaatsing 

1/1 pagina € 1.500 

2/1 pagina € 2.500 

1/2 pagina staand € 1.000 

1/2 pagina liggend € 1.000 

Bijsluiters/opleggers Op aanvraag 

Website redactie  Tarief per plaatsing 

Content item kort (inclusief eindredactie door LuteijnMedia) (250 woorden) € 450

Content item lang (inclusief eindredactie door LuteijnMedia) (400 woorden) € 950

Branded content plus hyperlink(s) en/of banner “Call to action” Op aanvraag 

Inclusief plaatsing, ingekort tot 200 tekens, op de website en in de nieuwsbrief (door redactie)

Website advertentie Tarief per maand* 

Leaderboard * € 500 

Logolink * € 450 

Large Rectangle * € 400 

Video plaatsing en/of productie Op aanvraag 

Formaat pixels afhankelijk van het medium (zie aanleverspecificaties)

Nieuwsbrief redactie Tarief per maand 

Branded Content € 200

Nieuwsbrief advertentie Tarief per maand 

Banner € 100

Expertsessies en evenementen Tarief 

Deelname in een online expertsessie of panellid/spreker op een event van LuteijnMedia Op aanvraag 

Logo op alle commerciële uitingen expertsessie of evenement, deelname aan onderzoek Op aanvraag 

Stand op evenement van LuteijnMedia Op aanvraag

LuteijnMedia werkt met ervaren redacteuren die veel kennis hebben van de vakgebieden van onze platforms. Ze kennen de markt, 
zijn op de hoogte van de laatste stand van zaken en zijn desgewenst sparringpartner bij het schrijven van redactionele stukken.



Infosecurity Magazine 2022 magazine #1 magazine #2 magazine #3 magazine #4

Deadline materiaal (redactie Word) 08-03-22 31-05-22 27-09-22 06-12-22

Deadline materiaal (advertenties PDF’s) 10-03-22 02-06-22 29-09-22 08-12-22

Verschijningsdatum                         vrijdag 25-03-22 17-06-22 14-10-22 23-12-22

Weeknummer 12 24 41 51

Infosecurity Magazine is een uitgave van LuteijnMedia B.V. 
www.luteijnmedia.nl

Hoofdredactie / Uitgever 
Eric Luteijn
+31 653 510 690
eric@luteijnmedia.nl

Sales en media-advies
Jos Raaphorst
+31 634 735 424
jos@luteijnmedia.nl

Adres
Varenmeent 5
1218 AN Hilversum

Lead editor
Edwin Feldmann 
edwin@luteijnmedia.nl

Webredactie
Rashid Niamat
redactie@infosecuritymagazine.nl

Andere platforms van LuteijnMedia
www.itchannelpro.nl 
www.datacenterworks.nl
www.cloudworks.nu
www.circulaire-it.nl
www.businessenit.nl

Aanleveren materiaal
Bekijk op www.luteijnmedia.nl per vakblad en per type media 
wat de specificaties zijn en hoe je materiaal het beste kunt 
aanleveren.

Algemene voorwaarden
Op al onze producten zijn de algemene voorwaarden van 
LuteijnMedia van toepassing. Deze vind je op 
www.luteijnmedia.nl.

Contact
Neem contact op met Jos Raaphorst via +31 634 735 424 of 
stuur een mail naar jos@luteijnmedia.nl en bespreek de 
mogelijkheden.

Planning 2022 Infosecurity Magazine

LuteijnMedia is uitgever van:

Commentaar

Infosecurity Magazine publiceert jaarlijk de Nationale CyberSecurity Monitor.

Infosecurity Magazine en onderzoeksbureau Pb7 Research publiceren vanaf 2014 een jaarlijkse Nationale CyberSecurity Monitor 
(https://www.infosecuritymagazine.nl/dossiers/it-security-monitor-2). Doel van dit jaarlijks terugkerende onderzoek is om op 
structurele wijze in beeld te brengen hoe Nederlandse bedrijven en overheidsorganisaties omgaan met cybersecurity.

De nieuwsbrief van Infosecurity Magazine verschijnt wekelijks op dinsdag.

https://www.luteijnmedia.nl/docs/specificaties
https://www.luteijnmedia.nl/docs/algemene-voorwaarden

