Mediaplanner
2021 - 2022

Facts & figures
•
•
•
•

Dagelijks nieuwsberichten op www.ecotips.org
Wekelijks e-nieuwsbrief ecoTips Bizznews
ecoTips Bizzclub en Bizztalk inspiratiemomenten

4 printedities per jaar, ook digitaal te lezen
Abonnement

• 61,32 euro per jaar (65 euro incl. BTW) = tarief 2021
• 67,5 euro per jaar (71,55 euro incl. BTW) = tarief 2022
Bereik

• 3.000 adressen per editie magazine
• 7.800 mailadressen voor ecoTips Bizznews
• 10.000 bezoekers per maand online

Thema’s 2021
Editie

Dossier in magazine

21.01

KLIMAAT & OMGEVING

21.02

ECOKNOWLEDGE

21.03

21.04

SDG in de kijker in magazine

Intekenen Aanleveren

Verschijnt rond

11
januari

8
februari

9
maart

29
maart

4
mei

8
juni

BEDRIJF & MAATSCHAPPIJ
Focus op circulaire economie,
ecofinance, materialen, MVO

28
juni

9
augustus

7
september

ENERGIE
Focus op energie, mobiliteit en
slimme technologie

4
oktober

8
november

7
december

Focus op de klimaatcompartimenten
Water, land, bodem, lucht, geur, CO2

Focus op kennis, opleidingen,
netwerken, innovatie, ecodesign

Thema’s 2022
Editie

Dossier in magazine

22.01

KLIMAAT & OMGEVING

22.02

ECOKNOWLEDGE

22.03

22.04

SDG in de kijker in magazine

Intekenen Aanleveren

Verschijnt rond

10
januari

10
februari

15
maart

28
maart

9
mei

8
juni

BEDRIJF & MAATSCHAPPIJ
Focus op circulaire economie,
ecofinance, materialen, MVO

27
juni

1
augustus

6
september

ENERGIE
Focus op energie, mobiliteit en
slimme technologie

3
oktober

7
november

6
december

Focus op de klimaatcompartimenten
Water, land, bodem, lucht, geur, CO2

Focus op kennis, opleidingen,
netwerken, innovatie, ecodesign

Tarieven publiciteit magazine

Tarieven online
•iPost gesponsorde content:
850 euro/maand
•Leaderboard 728x90px in elk artikel
na 2de alinea: 1.700 euro/maand
•Banner 728x90px nieuwsbrief:
425 euro/plaatsing
•Leaderboard 728x90px homepage:
850 euro/maand

Partner in Duurzaamheid #showyourESG
1 jaar in de kijker bij de ecoTips lezers?
Kies uit 1 van de volgende formules:

4 x adresblokje in ecoTips bij de
Partners in Duurzaamheid

Logo en QR-code in ecoTips

€490

€850

€6100

✓

✓

✓

✓

✓

Button op de homepagina bij de
Partners in Duurzaamheid

✓

Een volledig uitgewerkte bedrijfspagina met info, nieuwsberichten,…

✓

2 keer per jaar logo in de nieuwsbrief

✓

ECOREPORTAGE op 2 pagina’s in ecoTips
magazine en online op ecoTips.org, in de nieuwsbrief en via sociale
media

✓

Partner in Duurzame content #showyourESG
ecoTips besteedt op meerdere momenten uitgebreid aandacht aan je bedrijf, producten en
oplossingen, door middel van diepgaande contentproducties.
Dit kunnen achtergrondverhalen, case studies, eventverslagen, interviews, persberichten of
podcasts zijn. Het doel van de samenwerking is duurzame ondernemers die ecoTips lezen
diepgaand te informeren over de producten en oplossingen van jouw organisatie.
Het voordeel:
ecoTips brengt een jaar lang compleet verslag uit van de activiteiten van jouw bedrijf, uiteraard
steeds op een objectieve manier.
Kies uit 1 van de volgende formules:

Partner in Duurzame content #showyourESG
€ 7.500

€ 13.500

€ 22.000

Contentproductie: we bepalen samen welke achtergrondverhalen, case
studies, eventverslagen, interviews we maken en publiceren.

2

4

8

Podcast en artikel op basis van interview (video interviews zijn mogelijk mits
meerprijs)

-

1

2

Gastbijdragen: mogelijkheid om blogs te publiceren op ecoTips.org als
gastauteur. De redactie behoudt het recht om een blog te weigeren.

4

6

14

Persberichten: mogelijkheid om persberichten naar de redactie te sturen voor
publicatie.

✓

✓

✓

Eventpromotie: via de online kalender worden evenementen of opleidingen
bekendgemaakt.

✓

✓

✓

Social media en nieuwsbrief: content wordt gedeeld op de ecoTips social
mediakanalen en in de wekelijkse nieuwsbrief.

✓

✓

✓

Reclame: campagne met banners op de website voor een aantal weken.

2

4

10

ecoTips Bizztalk
• Online interview van 1 uur,
➢ een artikel voor ecoTips magazine
(print en online)
➢ elke deelnemer (max. 3) komt
evenwaardig aan bod
➢ opname wordt gebruikt in een ecoTips
podcast, te beluisteren via de site van
ecoTips.
• Inbegrepen: coördinatie, opname, artikel,
moderator, journalist, lay-out, podcast
❖Deelnameprijs: 1.750 euro, excl. btw
❖Indien u exclusiviteit wenst voor uw
bedrijf in de bizztalk, bedraagt de prijs
5.000 euro, excl. btw
Voorbeeld 1

Voorbeeld 2

Extra online push
Voor bedrijven die hun expertise extra zichtbaar
willen maken bij hun doelgroep, biedt ecoTips als
optie een online pakket aan:
➢ 1 video van 3 à 4 minuten per deelnemend
bedrijf
➢ Inlassing in 2 ecoTips Bizznews nieuwsbrieven
➢ 1 maand op de homepagina van ecoTips en in
het nieuwsoverzicht
➢ gedeeld op de sociale mediakanalen van
ecoTips
❖Deze extra online push krijgt u voor 1.150
euro, excl. btw.

Jouw
ambassadeurschap op
maat?
Contacteer ecoTips

10.000 euro

Zet duurzaam
ondernemen
mee op de
kaart

Ambassadeur Duurzaam Ondernemen
#showyourESG

ecoTips zet jouw duurzame initiatieven een
heel jaar lang in de kijker

Contact
info@ecotips.org
+32 (0)13 29 46 04

