 adverteren@beveiligingnieuws.nl
 redactie@beveiligingnieuws.nl

Het online informatieplatform met VERREWEG het GROOTSTE BEREIK in de beveiligingssector!

BEVEILIGINGNIEUWS.NL
Als u geïnteresseerd bent in de beveiligingsmarkt van de Benelux, hebt u gevonden wat u zocht!
BeveiligingNieuws.nl is uw meest efficiënte manier om Nederlandse en Belgische professionals in veiligheid en
beveiliging te bereiken. Een doelgroep die een jaarlijkse omzet genereert van ruim 5 miljard euro!
BeveiligingNieuws.nl is met afstand de populairste nieuwsbron
voor meer dan vijftigduizend professionals in veiligheid en
beveiliging. Onze bezoekers hebben gratis toegang tot meer dan
30 duizend nieuwsberichten van de laatste paar jaar, een aantal
dat dagelijks toeneemt, ook op zon- en feestdagen. Het nieuws
wordt ook gepubliceerd in onze dagelijkse elektronische
nieuwsbrief met meer dan achtduizend abonnees en op onze
sociale media LinkedIn, Facebook, Twitter en Instagram.
BeveiligingNieuws.nl publiceert over alles wat te maken heeft met
beveiliging en veiligheid, riskmanagement, cybersecurity, wet- en
regelgeving, standaardisatie en trends in criminaliteit en is
daarom onmisbaar voor professionals op dit gebied. Er zijn aparte
secties voor algemeen nieuws, evenementen, vacatures,
opleidingen en productaankondigingen.
Wij kunnen BeveiligingNieuws.nl gratis aanbieden aan onze en uw markt dankzij onze gewaardeerde partners.
U ziet hun logo’s aan de linkerzijde van de homepage. Als tegenprestatie leveren wij onze ruim zestig partners
een grote hoeveelheid publiciteit en helpen wij hen hun imago en verkoopresultaten te optimaliseren.
Als u wilt profiteren van ons enorme bereik, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. U ontvangt van
ons dan een voorstel dat te aantrekkelijk is om af te slaan!
www.beveilingnieuws.nl is beschikbaar en geoptimaliseerd voor tablets
en smartphones.
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PROFIEL EN DOELGROEPEN
Onbekend maakt onbemind. Dat geldt zeker in een branche als de beveiliging. Vergroot daarom de vraag naar
uw diensten en producten door gebruik te maken van BeveiligingNieuws.nl. Dit betekent het gericht bereiken
van de juiste doelgroep. Bezoekers zijn in het bijzonder professionals die het belangrijk vinden om gemakkelijk
en continu geïnformeerd te worden over nieuws dat hen helpt de juiste beslissingen te nemen. Het aantal
terugkerende bezoekers is al opmerkelijk hoog, maar ondanks het grote bereik groeit het aantal bezoekers van
de website, abonnees op de nieuwsbrief en volgers van onze sociale kanalen nog elke dag.
BeveiligingNieuws.nl bereikt maandelijks meer dan veertigduizend * geïnteresseerde professionals op het
gebied van beveiliging en veiligheid. Gezamenlijk genereren zij bijna anderhalf miljoen pageviews * per jaar!
Doelgroepen zijn met name specialisten op het gebied van beveiliging, adviseurs bij verzekeraars, politie en
brandweer, security managers, directeuren en inkopers op het gebied van beveiliging en veiligheid.
De meeste bezoekers adviseren anderen bij de aanschaf van beveiligingsdiensten en/of -producten.

GERELATEERDE NIEUWSBRIEVEN EN SOCIALE MEDIA
In 2021 had BeveiligingNieuws.nl eind december ongeveer 1.400.000 paginaviews waarvan ruim 870.000
unieke *, ruim 8000 abonnees op de dagelijkse nieuwsbrief, ruim 8300 volgers on LinkedIn, 3400 volgers op
Facebook, ruim 4850 volgers op Twitter en 750 volgers op Instagram. * Bron: Google Analytics
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ADVERTEREN OP DE HOMEPAGE
Er zijn verschillende manieren om uw bedrijf en/of merk nog bekender te maken. We bieden altijd een
effectieve combinatie van banners en redactionele aandacht, om maximaal profijt uit uw campagne te halen.

Leaderboard (728 x 90 pixels)
€ 980 per maand
Het is mogelijk om 1, 2 of 4 banners weer te geven.

Square (250 x 250 pixels)
€ 670 per maand
(jpeg of animated gif)

Banner (250 x 60 pixels)
€ 185 per maand
(de banners staan steeds
weer op andere posities)

Content-banner (600 pixels breed)
Vanaf € 775 per maand
Deze prijs geldt voor posities vanaf het zesde nieuwsbericht en een hoogte van maximaal 100 pixels.
Bij hogere posities en grotere hoogtes gelden toeslagen. Neem contact op voor een offerte op maat.
De banner blijft op dezelfde positie staan, ook bij weergave op de smartphone.

UW MERK OP BEVEILIGINGNIEUWS?
Neem vrijblijvend contact op via info@beveiligingnieuws.nl
of via +31-6-11-592595 voor een aanbieding op maat.
We kunnen u ook ondersteunen met de grafische productie en
inhoud van advertenties en banners.
Onze redactie kan verder helpen bij vertalingen van Engels naar
Nederlands en bij het redigeren van teksten, zodat zij optimaal
uw en onze doelgroep aanspreken.
Verder is natuurlijk ook het schrijven van persberichten en
achtergrondartikelen dagelijkse kost voor ons. Wij kunnen zelfs
professionele fotografie verzorgen.
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PARTNERPAKKET
Wij geven de voorkeur aan partnerships, om de administratie te
vereenvoudigen en om goede afspraken te hebben over publiciteit en
redactionele aandacht. Als partner kunt u uw bedrijf, diensten en producten
op een effectieve manier promoten op onze website, in onze nieuwsbrief en
natuurlijk via onze sociale kanalen.
Een standaard partnership omvat de volgende voordelen:
• Logo met hyperlink op de homepage;
• Ruimte voor commerciële nieuwsberichten;
• Assistentie bij het redigeren van berichten;
• Logo in de dagelijkse nieuwsbrief;
• Eén gratis vacature die per maand vervangen kan worden;
• Een korting van 20% op advertenties.
• Opvallende vermelding op www.beveiliging.startpagina.nl.
Partnerpakket:

slechts € 1.080 per jaar (12 maanden).

BRANDINGPAKKET
Vooral voor (nieuwe) bedrijven en merken die heel bekend willen worden in Nederland en België bieden wij
het zeer uitgebreide Brandingpakket aan. Dit bevat:
• Alles uit het Partnerpakket;
• Extra is een grote banner aan de rechterzijde van de homepage;
• Extra is ook een leader board-advertentie voor één maand;
• Extra is uitgebreide en gratis redactionele ondersteuning;
• Extra zijn twee uitgebreide artikelen/interviews;
• Gratis vermelding op www.beveiliging.startpagina.nl met logo.
• Drie gratis vacatures, die per maand vervangen kunnen worden.
• We komen tweemaal per jaar op bezoek om te brainstormen
over marktontwikkelingen en om u te informeren over hoe u
maximum profijt kunt halen uit uw marketingdoelstellingen.
Brandingpakket:

€ 3.700 per jaar (12 maanden).
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VACATURES
Wij werken samen met Indeed, Trovit, Banen.nl, Startpagina.nl, Beveiligingsforum.nl en LinkedIn.
Elke vacature wordt gepubliceerd op de website, Twitter, Facebook, LinkedIn en in onze dagelijkse nieuwsbrief.

Eenmalige vacatureplaatsing: € 250 voor 60 dagen.
Wat helpt bij het vinden van kandidaten is de combinatie van een vacature
met redactioneel nieuws, bijvoorbeeld de aankondiging van een nieuwe
opdracht waarvoor u de nieuwe mensen nodig hebt. Maar ook ander
nieuws is welkom. Het maakt uw bedrijf bekender en daarmee
aantrekkelijker voor kandidaten om bij u te solliciteren.

Als u meerdere vacatures per jaar hebt, is het voordeliger om een vacature
account af te nemen. Dit kost slechts 450 euro per jaar. Met een vacature

account kunt u altijd gelijktijdig drie vacatures online hebben. U kunt deze zo
vaak vervangen en aanpassen als u zelf wilt.
Vacature Account:

€ 450 voor drie vacatureplaatsingen gelijktijdig.

UITGAVE 2022 / 1 PAGINA 5

DAGELIJKSE NIEUWSBRIEF
Vanwege de Europese wetgeving wordt de dagelijkse nieuwsbrief van
BeveiligingNieuws.nl alleen verstuurd naar mensen die zich hiervoor zelf
hebben opgegeven. Daarom is adverteren in deze nieuwsbrief zeer
effectief. Uw advertorial wordt als eerste nieuwsbericht gepubliceerd en
bevat een hyperlink naar een webpagina van uw keuze. Als u een
(branded) partner bent van BeveiligingNieuws.nl wordt ook het logo van
uw bedrijf of merk dagelijks vermeld! En natuurlijk worden nieuws en
vacatures van onze partners gepubliceerd in onze dagelijkse nieuwsbrief
die in december 2021 maar liefst 8010 abonnees had.
Uw advertorial mag 400 karakters (inclusief spaties) bevatten en een titel
van maximaal 50 karakters (inclusief spaties). De advertorial heeft een
aanklikbare banner die linkt naar een webpagina van uw keuze.

Advertorial eerste dag:
Volgende aaneengesloten dagen:

€ 150 per editie
€ 119 per editie

TOT SLOT
De uitgever van BeveiligingNieuws.nl is SecuMedia van Vincent Vreeken, die bijna dertig jaar ervaring heeft
met leidende publicaties voor safety & security professionals, het organiseren van educatieve evenementen en
het geven van marketingadviezen aan beveiligingsbedrijven. SecuMedia is volledig onafhankelijk, maar heeft
uitstekende relaties met de belangrijkste brancheorganisaties. Voor meer informatie: www.secumedia.nl.
Om vervelende administratieve procedures te vermijden, dienen alle orders vooruit betaald te worden na
ontvangst van de opdrachtbevestiging en factuur. Zo kunnen wij BeveiligingNieuws.nl betaalbaar houden voor
al onze klanten. Contracten verlopen automatisch, maar SecuMedia neemt voor die tijd contact op met een
voorstel voor verlenging van de overeenkomst.
Alle tarieven zijn exclusief btw en worden niet verhoogd zonder overleg vooraf.
HSD Campus, Wilhelmina van Pruisenweg 104, 2595 AN Den Haag.
www.secumedia.nl, info@secumedia.nl, t: +31 6 11 592 595
KvK-nr: 64925811, Btw-nr. NL855905979B01, IBAN: NL53KNAB0254973345.
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