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Checklist Webwinkel bereikt de beslissers van startende en groeiende webwinkels via
vakblad, website, digitale nieuwsbrief, social media en evenementen.

w w w. c h e c k l i s t w e b w i n k e l . n l

Communiceer met de beslissers en
directeuren in de e-commerce
9 goede redenen om
te adverteren in
Checklist Webwinkel
1

Het vergroten van de bekendheid van uw
producten en diensten.

2

Het versterken van uw imago en gemakkelijker
werven van nieuwe klanten.

3

Meer deelnemers werven voor uw evenementen
en workshops.

4

Het onder de aandacht brengen van acties,
innovaties, nieuwe producten en diensten.

5

Uw deelname aan beurzen wordt effectiever door
het vooraf in Checklist Webwinkel aan te kondigen.

6

Checklist Webwinkel biedt een multimedia-aanpak:
het vakblad, de website, evenementen en
de e-mailnieuwsbrief.

7

Checklist Webwinkel is een betrouwbaar merk met
een praktische en onafhankelijke uitstraling.

8

Doelgroep
Alle (startende) ondernemers met een webwinkel behoren tot
de doelgroep van Checklist Webwinkel. Dat is een flinke groep
interessante lezers die nog steeds groeit. Ons vakblad geeft de
lezers handvatten om hun webwinkel professioneler in te richten.
Checklist Webwinkel biedt een steun voor de duizendpoot die
een webwinkelier vaak is.
Bereik
Verspreide oplage vakblad
Meeleesfactor
Digitale nieuwsbrief
Unieke bezoekers website per maand
Pageviews website
Social media kanalen

1.200
1,6
3.634
5.215
30.267
3.606

Print
Checklist Webwinkel
Checklist Webwinkel is een jong
vakblad voor een groeiende groep
ondernemers. Webwinkeliers kunnen tegen aantrekkelijke tarieven
kennismaken of abonnee worden
van het vakblad. Daarnaast wordt het
blad uitgereikt tijdens workshops en
evenementen in het hele land.

Met Checklist Webwinkel bereikt u de beslissers van
startende en groeiende webwinkels.

9

Betaalbaar bereik
Adverteren, bijsluiten of een redactionele samenwerking; dit
vakblad biedt u een uitgelezen kans om uw doelgroep te
bereiken met een specifieke, betaalbare marketingactie. Naast
het vakblad verschijnt iedere twee weken de e-mailnieuwsbrief.
Checklistwebwinkel.nl is een digitaal platform met nieuws, blogs,
evenementen en een uitgebreide leveranciersdatabase. Daarnaast
organiseert Checklist Webwinkel netwerkbijeenkomsten en
themadagen.

Leg persoonlijk contact met nieuwe klanten op één
van onze Webwinkelevenementen.

Feiten over ons vakblad:
• Tweewekelijks verschijnend met in totaal 21 edities per jaar
• Iedere editie is in full colour
• Het vakblad bestaat uit 8, 12 of 16 pagina’s
• Elk blad staat vol met praktische artikelen en slimme tips
• Regelmatig verschijnend met impactverhogende
themanummers

Checklist Webwinkel Verschijningstabel 2016
editie

thema

reserveren

aanleveren

verschijning

22-12
22-1
8-2
22-2
7-3
24-3
11-4
25-4
9-5
30-5
16-6
27-6
15-8
29-8
12-9
26-9
10-10
24-10
7-11
28-11
12-12

29-12
29-1
12-2
26-2
11-3
1-4
15-4
29-4
13-5
3-6
17-6
1-7
19-8
2-9
16-9
30-9
14-10
28-10
11-11
2-12
16-12

12-1
9-2
23-2
8-3
22-3
12-4
26-4
10-5
24-5
14-6
28-6
12-7
30-8
13-9
27-9
11-10
25-10
8-11
22-11
13-12
27-12

1&2
Webwinkel Vakdagen *
3		
4 		
5
Online marktplaatsen *
6 		
7
Fulfilment *
8 		
9
SEO *
10 		
11
Verpakking *
12 		
13 		
14 		
15
Voorbereiding feestdagen *
16		
17
Sociale Media*
18 		
19
Verzenden en retouren *
20 		
21 		
22 		
* verhoogde oplage i.v.m. abonneewerving

Advertentietarieven Checklist Webwinkel
tarief & frequentie
soort advertentie

1x

3x

6x

12x

18x

21x

1/1 pagina full colour

€ 795

€ 716

€ 676

€ 636

€ 596

€ 557

1/2 pagina full colour

€ 495

€ 446

€ 421

€ 396

€ 371

€ 347

1/4 pagina full colour

€ 325

€ 293

€ 276

€ 260

€ 244

€ 228

€ 210

€ 179

€ 168

€ 158

€ 147

1/9 pagina full colour 		
Bijsluiten flyer (A5 formaat) bij standaard oplage

€ 495

Meehechten of bijsluiten andere formaten en opplakkaarten

in overleg

Bij staffel 12

3 banners in de digitale nieuwsbrief gratis

Outsert bij standaard oplage

€ 1750

Aanleverspecificaties (print) advertenties:
Formaat
Advertentieformaten

Bladspiegel

210 x 297mm

1/1 pagina (staand) full colour 210 x 297 mm
(mag aflopend, dan: 3 mm afloop en snijtekens)
1/2 pagina (liggend) full colour 171 x 110 mm
1/4 pagina full colour
112,7 x 84,7 mm
1/9 pagina full colour
54 x 84,7 mm
Termijn van annulering: één maand voor verschijnen
Annuleringskosten:
na annuleringstermijn 25%

Aanleveren van advertentiemateriaal
Wij ontvangen uw materiaal uiterlijk op de aangegeven aanleverdata.
Het aanleveradres is sales@checklist.nl o.v.v. uw bedrijfsnaam en het editienummer.
Wijze van aanleveren digitaal advertentiemateriaal:
Certified PDF (conform specificaties Tijdschriften Nederland) is de norm van Checklist Webwinkel
voor het aanleveren van digitaal advertentiemateriaal. Certified PDF is nodig voor een betrouwbare en controleerbare uitwisseling van bestanden tussen adverteerder en uitgever. Bij het
wegschrijven naar PDF dienen de afbeeldingen te zijn omgezet naar CMYK met een minimale
resolutie van 300 Dpi, maximaal 600 Dpi (zonder bijstelfuncties). Checklist Webwinkel zal de
kosten, veroorzaakt door aanlevering van open bestanden of niet paginagereed materiaal, in
rekening brengen. Als richtlijn geldt hierbij een uurtarief van € 65.

Wilt u meer weten over de commerciële mogelijkheden van Checklist Webwinkel? Neem dan contact met ons op.

Bel: 010 224 8033 of mail: sales@checklist.nl

Online
Advertentietarieven op www.checklistwebwinkel.nl & digitale nieuwsbrief
1 advertorial in nieuwsbrief i.c.m. banner* op website (per maand)
€
395
advertorial op website (per maand)
€
249
logo als business partner (1 jaar) op homepage
€
295
banner in de digitale nieuwsbrief
€
195
blog op website		in overleg
whitepaper op website 		in overleg
commerciële tweet (3x)
€
195
plusvermelding in online leveranciersregister (per jaar) op website
€
95
* keuze uit rectangle of leaderboard
In combinatie met print; 15% korting op digitale advertising

Aanleverspecificaties digitale advertenties
Advertorial nieuwsbrief titel max. 40 tekens,
		
tekst max. 280 tekens, incl. spaties
		
afbeelding:
160x120 px

Rectangle banner website (liggend)

336x250 px

Leaderboard website (liggend)

728x90 px

Advertorial website

Bestandstype: gif, jpg of png
Formaat: max. 49 kb

titel max. 40 tekens,
tekst max. 280 tekens, incl. spaties
afbeelding:
160x120 px

LET OP: een banner in de e-mailnieuwsbrief is uitsluitend mogelijk als full
banner in gif-formaat. Aangezien veel Outlookprogramma’s een geanimeerde gif als een stilstaand beeld tonen, is het belangrijk dat u altijd zorgt
voor een banner waarbij de eerste afbeelding de lading dekt.
Flashbanners
Flash is erg geschikt om vloeiende animaties weer te geven met minder
geheugengebruik dan een geanimeerde gif. 98% van de internetgebruikers is in staat om Flashadvertenties te bekijken. Flash graag aanleveren als

swf, Flash versie 8, Actionscript 2. Het is nodig om naast een Flashbanner
ook een alternatief in gif, jpg of png aan te leveren.
Aanleverspecificaties
Flashbanners hebben dezelfde formaten als de standaard banners.
Aanleveren van bannermateriaal
Uw bannermateriaal kunt u mailen naar: sales@checklist.nl o.v.v. uw
bedrijfsnaam en het type banner.

Evenementen
Al sinds de introductie van Checklist Webwinkel in januari 2012 ontvangen wij van lezers regelmatig de vraag of wij ook verdiepingsdagen
organiseren. Een aantal onderwerpen is daarvoor bijzonder populair.
In 2016 organiseert Checklist Webwinkel daarom themadagen waaraan
u kunt deelnemen als partner.

Neem voor sponsorpakketten op maat contact op
met onze salesafdeling via 010 224 8033 of mail
naar sales@checklist.nl.

Checklist Publishing BV
Postbus 543
3300 AM Dordrecht

Alle tarieven zijn in euro’s exclusief btw en gelden per plaatsing.
Tussentijdse wijzigingen voorbehouden. Alle overeenkomsten
met Checklist Publishing BV komen tot stand op basis van de
algemene voorwaarden waarvan op aanvaag een exemplaar
wordt toegezonden.
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