
             Projectprofessionals in Nederland bereiken?

   Dan kunt u niet om het kennisplatform van IPMA-NL heen!



             Projectprofessionals in Nederland bereiken?

DOELGROEP
Het kennisplatform van IPMA is hét platform voor; 
•  Opleiders… in projectmanagement vaardigheden en –kennis?
•  Organisatoren… van seminars, congressen en workshops voor 

projectmanagement professionals?
•  Consultants… die zich in opdracht van klanten bezig houdt 

met projectmanagement vraagstukken?
•  HR-verantwoordelijken… die in dienst van grotere 

bedrijven of (semi)overheidsorganisaties op zoek is naar 
projectprofessionals?

•  Recruiters… die in opdracht van grotere bedrijven en 
overheden werkt, om kandidaten te werven binnen een van de 
projectmanagement disciplines?

•  Softwareleveranciers… van projectmanagement software

KENNISDELING / KANALEN
Wilt u de 10.000 projectprofessionals bereiken die betrokken zijn 
bij IPMA, dan zijn daar diverse mogelijkheden voor;
•  Iedere 2 weken ontvangen meer dan 10.000 

projectprofessionals de online digitale nieuwsbrief van IPMA
•  Via IPMA zijn er duizenden mensen gecertificeerd als 

projectmanagement professional (En daar komen er ieder jaar 
meer dan 1.500 bij)

•  Wekelijks bezoeken bijna duizend projectprofessionals de 
website van IPMA-NL

•  Ruim 2.000 mensen zijn actief lid van de community IPMA-
NL en ontvangen iedere 2 maanden het vakblad ‘Projectie’

•  Ieder jaar bezoeken honderden projectprofessionals een van de 
vakinhoudelijke events die IPMA organiseert

ALGEMENE INFORMATIE
IPMA-NL is Nederlands enige beroepsorganisatie voor projectmanagement professionals. Een kennisplatform, waar hoogwaardige 
vakinhoudelijke kennis wordt gedeeld en ontwikkeld, op alle denkbare deelterreinen van het vakgebied projectmanagement. Onder 
het motto: ‘betere projecten voor een betere wereld’. IPMA-NL is als landenorganisatie aangesloten bij IPMA World: een organisatie 
die is opgericht in 1964 en actief in meer dan 60 landen, verspreid over de hele wereld.

VOOR INFORMATIE:        
Romeo Delta MultiMedia BV
Postbus 101
7130 AC LICHTENVOORDE
Telefoon 0544 - 35 22 35   
Accountmanager René Doppen
E-mail: rene@romeodelta.nl



PRINT
VAKMAGAZINE PROJECTIE 
Frequentie:  6x per jaar
Oplage print:  2.000 exemplaren per editie, geadresseerd naar leden
Oplage online:  digitaal naar 10.000 adressen (via digitale nieuwsbrief)

A. ADVERTEREN IN PROJECTIE 
Is mogelijk conform de hiernaast getoonde tariefstaff eling.

B. NATIVE ADVERTISING 
Het is mogelijk om tegen betaling redactionele content te plaatsen in 
Projectie in de vorm van native advertising. Het betreft  content die:
•  Gaat over een voor de lezer vakinhoudelijk relevant onderwerp op 

het gebied van projectmanagement, dat past binnen het umfeld van het 
magazine.

•  Uitsluitend journalistiek en dus niet promotioneel geschreven is. 
Onderaan het artikel worden één maal de contactgegevens van de 
adverteerder vermeld

•  Opgemaakt is in een lay-out die afwijkend is ten opzichte van de reguliere 
redactionele pagina’s

•  Pas defi nitief geplaatst wordt na toestemming van de redactie
•  Een omvang heeft  van maximaal 500 woorden per pagina
•  Native advertising is uitsluitend per hele pagina in te kopen.

Tarief:  Prijs van een advertentiepagina + toeslag van € 100,- per 
pagina (kant en klaar opgemaakt aangeleverd als certifi ed pdf)

Meerprijs: Redactie en vormgeving € 350,- per pagina.

C.  OPPLAKKERS, MEEHECHTERS, BIJSLUITERS
Opplakker, meehechters en bijsluiters zijn mogelijk bij iedere gedrukte 
editie van Projectie. Prijs afh ankelijk van formaat en gewicht van de 
opplakker, meehechter of bijsluiter. Mogelijkheden en tarieven: op 
aanvraag.

EDITIE VERSCHIJNINGSDATUM SLUITINGSDATUM
1                      12 februari 2018    22 januari 2018 
2                      9 april 2018                             19 maart 2018
3                      18 juni 2018                             28 mei 2018
4                      3 september 2018                    13 augustus 2018
5                      22 oktober 2018                      1 oktober 2018
6                      20 december 2018                  29 november 2018

FORMAAT AFMETING 1X  3X  6X
1/1 pagina                   190 mm x 277 mm €  950,- € 925,- € 900,-
1/2 pagina liggend     190 mm x 138 mm      €  550,- € 525,- € 500,-
1/2 pagina staand         94 mm x 277 mm €  550,- € 525,- €  500,-
1/4 pagina staand         94 mm x 138 mm €  350,- €  325,- €  300,-
1/4 pagina liggend     190 mm x   67 mm €  350,- €  325,- € 300,-
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ONLINE
DIGITALE NIEUWSBRIEF
Frequentie: 2x per maand (eerste en derde donderdag van de maand)
Bereik:   10.000 ontvangers met IPMA certificering / interesse

A. ADVERTENTIEBANNER
Formaat Afmeting  1x 4x 12x 26x       
Fullbanner 728 x 90 px € 350     € 275     € 250     € 200

    Contentbanner 700 x 200 px* € 350     € 275     € 250     € 200

B. VOLLEDIG GESPONSORDE NIEUWSBRIEF
Er is enkele malen per jaar een beperkte mogelijkheid om een volledig en 
exclusief gesponsorde nieuwsbrief te verzenden naar alle ruim 10.000 abonnees 
op de digitale nieuwsbrief. 
•  De adverteerder levert tekst, beeld en logo aan in een algemeen gangbaar 

digitaal formaat
• Maximale tekstomvang: 500 woorden
•  De opmaak is in een vorm die afwijkt van de reguliere tweewekelijkse 

nieuwsbrief, in een vast, door IPMA bepaald stramien
• Het verzendmoment wordt in overleg bepaald
•  Bovenaan de nieuwsbrief staat een tekst waaruit blijkt dat IPMA niet 

verantwoordelijk en aansprakelijk is voor de inhoud van de nieuwsbrief
•  De uiting kan zonder opgaaf van redenen geweigerd worden indien deze naar 

het oordeel van de internetredactie in strijd is met de belangen van IPMA

Tarief: € 1.450,- per nieuwsbrief

*(+100 woorden

WEBSITE
Frequentie: wekelijks (maandag t/m zondag)
Bereik: duizend bezoekers per week

A. ADVERTENTIEBANNER
Formaat Afmeting 1x 4x 12x 26x       
Kop 300 x 250 px € 350  € 275 € 250 € 200
Footer 728 x 90 px € 350  € 275 € 250 € 200

B.  
Het is mogelijk om tegen betaling redactionele content te plaatsen op de 
website in de vorm van native advertising. Het betreft content die:
•  Gaat over een voor de lezer vakinhoudelijk relevant onderwerp op het gebied 

van projectmanagement, dat past binnen het umfeld van IPMA.
•  Uitsluitend journalistiek en dus niet promotioneel geschreven is. Onderaan 

het artikel worden één maal de contactgegevens van de adverteerder vermeld
•  Opgemaakt is in een lay-out die afwijkend is ten opzichte van de reguliere 

webpagina’s
• Pas definitief geplaatst wordt na toestemming van de redactie
• Een omvang heeft van maximaal 500 woorden per pagina

Tarief:  Prijs van een advertentiepagina + toeslag van € 100,- per 
pagina (kant en klaar opgemaakt aangeleverd als certified 
pdf)

Meerprijs: Redactie en vormgeving € 350,- per pagina



‘Banner’ op website (1 week) € 350,=

Banner in de 2-wekelijkse nieuwsbrief €  350,=

1/1 pagina ‘Native advertising’ Projectie € 950,=

 -----------
 € 1.650,=

PAKKET A

Nu

€ 750,=

Banner in de 2-wekelijkse nieuwsbrief €    350,=

1/1 pagina ‘Native Advertising’ Projectie €    950,=

 ----------  
 €  1.300,=

PAKKET B

Nu

€ 600,=

Bij meerdere reserveringen 10% extra korting

Online & Offline Package-deal IPMA.nl


