
 

Vakblad C is hét magazine voor communicatie-  
professionals, dat Logeion acht keer per jaar uitgeeft.  
De inhoud van het magazine bestrijkt alle aspec-
ten van het vak. Ook aanpalende vakgebieden die  

relevant zijn voor het communicatievak komen hierin 
aan bod.

Doelgroep
Communicatieprofessionals die aan bureau- of or-
ganisatiezijde actief zijn, binnen (semi-)overheid, 
non-profit, bedrijfsleven, consultancy en het onder-
wijs.

Advertentiemogelijkheden
Het magazine biedt de mogelijkheid om advertenties  
en klantcases te plaatsen. Daarnaast kunnen we 
campagnes extra onder de aandacht brengen door 
in- en outserts en bijsluiters. Alle mogelijke kanalen 
(onine, print en live events) worden gecombineerd  
om zo effectief mogelijk de sales- en marketing- 
doelstellingen te realiseren. Door slim te combineren  
ontstaat er een optimale kruisbestuiving. We denken  
graag mee over maatwerkpartnerships. Praat met  
elkaar, ontmoet elkaar en wissel kennis en  
ervaringen uit. De inrichting en stijl van de ruimte  
is geheel naar eigen keuze in te richten.
 

8 edities per jaar
oplage: 5.000 exemplaren
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partnerships@logeion.nl                  

Advertentiemogelijkheden

Advertentie

Hele pagina                  

Halve pagina staand   

230 mm (b) x 280 mm (h), 3 mm afloop

98,5 mm (b) x 252 mm (h)

Halve pagina liggend            

Kwart pagina staand   

202 mm (b) x 123 mm (h)

98,5 mm (b) x 123 mm (h)

Klantcase

Hele pagina                  
Opmaak zelf te bepalen (met redactionele goedkeuring) 
Oogt als redactionele pagina        
Organisatie in de schijnwerpers met een case waarin zij uitblinkt  

€ 2.100   

€ 1.300

€ 1.300   

€    900

8x

1x

Formaten en tarieven zijn op basis van full colour, exclusief btw en prijs per advertentie

€ 2.500             

€ 2.500             

€ 1.500  

€ 1.500         

€ 1.000   

1x

€ 2.250        

€ 1.400

€ 1.400

€    950

4x

Formaten en tarieven zijn op basis van full colour, exclusief btw en prijs per advertentie



 

Doelgroep
Communicatieprofessionals die aan bureau- of  
organisatiezijde actief zijn, binnen (semi-)overheid, 
non-profit, bedrijfsleven, consultancy en het onder-
wijs.

Advertentiemogelijkheden
De digitale nieuwsbrief biedt de mogelijkheid om 
banners en whitepapers te plaatsen. De nieuwsbrief 
wordt verzonden aan 7.500 communicatieprofes- 
sionals, leden en niet-leden van Logeion.

tweewekelijks verzonden  
(op woensdag in de even weken)
8.000 ontvangers

Tweekly

Banner

Full size banner          

600x100 pixels, aanleveren in jpeg of png op 72 dpi

295x100 pixels, aanleveren in jpeg of png op 72 dpi

€  300

Whitepaper

Eenmalige vermelding in digitale nieuwsbrief Tweekly             

€  275

1x

€1.015            

Half size banner       

Inclusief link naar eigen website            

Inclusief link naar eigen website            

€  300  

8x

€   350   

1x

€  325           

4x

€   325

Inclusief link naar eigen website            
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Tarieven zijn exclusief btw en op basis van prijs per advertentie

Tarieven zijn exclusief btw en op basis van prijs per advertentie



 

 

Doelgroep
Communicatieprofessionals die aan bureau- of  
organisatiezijde actief zijn, binnen (semi-)overheid, 
non-profit, bedrijfsleven, consultancy en het onder-
wijs.

Advertentiemogelijkheden
De homepage van de website biedt de mogelijkheid 
om banners te plaatsen.

Website

meer dan 15.000 unieke bezoekers
meer dan 40.000 paginaviews

Per maand:

Banner

Full size banner op de homepage van Logeion          

705x120 pixels, aanleveren in jpeg of png op 72 dpi
Inclusief link naar eigen website            

   € 300  

3 maanden

   € 350 

1 maand

   € 325           

2 maanden
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Tarieven zijn exclusief btw en op basis van prijs per advertentie


