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Het crossmediale platform  
Infosecurity Magazine
Infosecurity Magazine is het enige onafhankelijke platform in de 
Benelux, dat zich expliciet bezighoudt met cybersecurity.

Er is aandacht voor innovatieve oplossingen en recente 
ontwikkelingen op het gebied van onder andere cryptografie, 
authenticatie-oplossingen en besturingssystemen, die helpen 
met het beveiligen van de IT-omgeving. Onderwerpen zijn veilig 
hybride werken, OT- en IT-netwerken, ransomware, privacy, 
cloud- en applicatie-security en dataprotectie en alles wat nodig 
is om cyber criminaliteit te voorkomen.

Alle content in Infosecurity Magazine wordt crossmediaal 
gedeeld. Redactionele artikelen uit ons vakblad plaatsen we na 
publicatie op de website www.infosecuritymagazine.nl, in de 
wekelijkse nieuwsbrief, op LinkedIn en op Twitter  
@InfosecurityM. Ook via de resultaten van de jaarlijkse 
Nationale Cyber Security Monitor en expertsessies blijft de 
doelgroep op de hoogte van de ontwikkelingen in hun vakgebied. 
Infosecurity Magazine informeert op onafhankelijke en 
journalistieke wijze.

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.

Binnen LuteijnMedia wordt er veel aandacht en tijd besteed aan het actueel houden en verder vergroten van de databases van de 
verschillende platformen. Daarmee is LuteijnMedia de ICT-vakblad uitgever met het kwalitatief beste en grootste bereik in 
Nederland en België.

Kerncijfers

Artikelen van LuteijnMedia worden 
gedeeld op de persoonlijke tijdlijn van 
Eric Luteijn. Eric heeft 25.900 volgers 
en 26.425 contacten op LinkedIn.
850+ publicaties per jaar zorgen voor 
200.000 views per maand en 2,4 
miljoen+ views per jaar. Al 4 jaar op rij 
meer dan 2 miljoen views per jaar.
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Bereik en doelgroep Infosecurity Magazine
Op het snijvlak van technologie en beleid informeert 
Infosecurity Magazine 3.500+ Nederlandse CISO’s, CTO’s, 
managers en professionals verantwoordelijk voor de 
informatiebeveiliging in hun organisatie.

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

Infosecurity Magazine is één van de 6 platformen van 
LuteijnMedia. LuteijnMedia bereikt als enige uitgever in 
Nederland alle doelgroepen binnen de ICT-branche. Een artikel 
op Infosecurity Magazine kunnen wij, als dit interessant is voor 
andere doelgroepen, doorplaatsen op onze andere platformen: 
ITchannelPRO, CloudWorks, DatacenterWorks, Circulaire-IT, 
Business & IT.

Branches



Basic Basic Power Power Booster
Print & Online Online only Print & Online Online only Print & Online

Print en online Prijs # # # # #
Cover + 3/1 pagina interview, geschreven artikel, 
opmaak en fotografie  4.500 0 0 0 0 1
2/1 pagina interview, geschreven artikel en opmaak  3.000 1 0 2 0 4
1/1 pagina interview, geschreven artikel en opmaak  1.800 1 0 2 0 0

1/1 pagina advertentie  1.800 1 0 1 0 4

Online - only
Artikel lang (700 woorden) interview en  
geschreven artikel  1.500 1 2 2 3 1
Artikel kort (350 woorden) interview en  
geschreven artikel  950 1 3 2 5 4

Interviewen / schrijven per pagina artikel magazine 
en online  500 0 0 0

Website banner 1 week - Topbanner (alleen op 
ITchannelPRO)  750 0 0 3 4 8
Website banner 1 week - (Super)Leaderboard en 
rectangle  450 2 3 4 4 4

Nieuwsbrief banner 1 week - Banner (468x60)  450 2 2 2 2 4
Nieuwsbrief banner 1 week - Rectangle 150x150)  350 2 1 2 3 3

Plaatsing op andere titel(s) van LuteijnMedia in 
overleg

Marketing as a Service 
Persbericht interview en schrijven persbericht door 
redacteur  1.500 0 0 0 0 0
Klantcase (800 woorden) geschreven door 
redacteur en gepubliceerd  1.500 0 0 1 1 2
LinkedIn boost (met 26.000+ contacten)  780 0 0 2 2 5
Fotoshoot op locatie (alleen bij cover inclusief) 
vanaf  500 
Evenement boost voor meer bezoekers en exposure  1.800 inclusief inclusief  inclusief  inclusief  inclusief 
Vacature per stuk per maand  350 inclusief inclusief  inclusief  inclusief  inclusief 
Personalia vermelding  150 inclusief inclusief  inclusief  inclusief  inclusief 

Totale mediawaarde  
Bruto € 8.500 €  8.500 € 19.000 € 19.000 € 30.000 

Pakketkorting (+/-) -10% -10% -15% -15% -20%
Netto € 7.650 € 7.650 € 16.200 € 16.200 € 24.000 

Jaarpakket, per maand € 640 € 640 € 1.350 € 1.350 € 2.000

* Samenstelling pakket is vrij invulbaar. Levering media wordt afgestemd op communicatie doelstellingen en -momenten van de klant.
* Alle geplaatste artikelen zijn inclusief interview, schrijven artikel en vormgeving. Optioneel: het zelf aanleveren Nederlands artikel/tekst.
* Alle geplaatste artikelen in print komen online én in de nieuwsbrief.
* Alle online artikelen komen in de nieuwsbrief en worden met onze social media platformen ondersteund.
* Een pakket is inclusief kosteloze plaatsing van vacatures, event aankondigingen en personalia vermeldingen (naar redelijkheid).
* Bij elk pakket hoort dat de redactie proactief je bedrijf volgt en nieuws en communicatie momenten en kansen signaleert.
* Website banner, roulerend in een carroussel 3 bedrijven per banner positie.
* Een klantcase wordt gepubliceerd op onze website, in de nieuwsbrief en op onze social media.
*  Persberichten worden gegarandeerd geplaatst op onze platformen (de platformen, waarop dit bericht aansluit).

Infosecurity Magazine 2023 jaarpakketten
Een jaar lang in beeld bij IT-management en security professionals.

Marketing as a Service MaaS 
(Online) marketing campagne Inrichten en uitvoeren op aanvraag
Vraag naar onze uitgebreide lijst van producten en services

Voorwaarden voor jaarpakketten:
* Prijzen zijn exclusief BTW en gelden voor 2023
* Facturering per kwartaal, halfjaar of in één keer vooraf
* Plaatsing altijd in overleg en onder voorbehoud
* Tone of Voice van de artikelen is journalistiek van aard en voorbehouden aan de redactie, maximaal 1 correctieronde



Infosecurity Magazine 2023 magazine #1 magazine #2 magazine #3 magazine #4

Boeking artikel incl. redactie LuteijnMedia 24-01-2023 04-04-2023 29-08-2023 24-10-2023

Plaatsen order (donderdag) 02-02-2023 13-04-2023 07-09-2023 02-11-2023

Opleveren materiaal (dinsdag) 07-02-2023 18-04-2023 12-09-2023 07-11-2023

Naar drukker (dinsdag) 14-02-2023 25-04-2023 19-09-2023 14-11-2023

Verschijningsdatum (vrijdag) 24-02-2023 05-05-2023 29-09-2023 24-11-2023

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

Hoofdredactie / Uitgever 
Eric Luteijn, 
+31(0)35 2041 000 of +31(0)653 510 690, 
eric@luteijnmedia.nl

Sales en media-advies
Marc Jongbloed, 
+31(0)35 2041 003 of +31(0)643 753 759, 
marc@luteijnmedia.nl

Mediacoördinatie
Ingrid van Bijsterveld
+31(0)35 204 1005 of +31(0)658 965 784,
ingrid@luteijnmedia.nl

Adres
Varenmeent 5
1218 AN Hilversum

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

Expertsessies en ronde tafel discussies
Expertsessies en ronde tafel discussie worden gedurende het 
jaar ingepland en georganiseerd. In onze mailing aan klanten 
worden de bijeenkomsten aangekondigd en zijn er 
mogelijkheden om te participeren.

Contact
Neem contact op met Marc Jongbloed, +31(0)35 2041 003 
of +31(0)643 753 759, marc@luteijnmedia.nl
Eric Luteijn, +31(0)35 2041 000 of +31(0)653 510 690, 
eric@luteijnmedia.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.

Planning 2023 Infosecurity Magazine

LuteijnMedia is uitgever van:

De nieuwsbrief verschijnt wekelijks op dinsdag.


