
Deze mediakit verschaft directie, (trade) marketeers en 
inkopers van media binnen onze branches inzicht in 
effectieve communicatie middels onze platformen.
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Uitgebreide special met alles over telecom en healthcare 

De innovators deel 1: Lyfo.NET, altijd bereik
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GFT; unieke inkoopcoöperatie voor ICT en Security
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van de Benelux

TBMNET.nl
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ISE in Barcelona toont laatste stand van unifi ed communications

Youfone Zakelijk geeft businesspartners klantregie

Techone na 25 overnames in twee jaar grote speler in IT-land

Connectivity that beats

Innovatie op basis van behoefte centraal binnen ambitie Pocos

Het grootste  IT- en telecomplatform 

van de Benelux

TBMNET.nl
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Dossier Microsoft Teams Telefonie 

Satellietcommunicatie en 5G; doorbraak dankzij de iPhone 14 

Selcom en CapX samen in missie- en bedrijfskritische communicatie

15 jaar X2com

Van pionier tot koploper

Het grootste  IT- en telecomplatform 

van de Benelux

TBMNET.nl

Marinus van Loon: 

juist nu met je 

klant praten

Nieuw onderzoek: 

veroudering kàn 

vertraagd worden!

DREIGENDE VEEGWET 
NOG NIET VAN DE BAAN:
OPROEP TOT ACTIE EN 
BEWUSTWORDING!

Jaargang 6, No 3 
oktober 2022

www.who-cares.nl

vakmagazine voor de zelfzorgspecialist

Unieke CAO 
van de KNDB Josine Hageman 

Beste Zelfzorgadviseur
Alles over Hooikoorts

Brandbrief zelfstandigen:

MINISTER KUIPERS 

BEDREIGT POSITIE 

DROGIST

Jaargang 6, No 1 
april 2022

www.who-cares.nl

vakmagazine voor de zelfzorgspecialist

Frank Turksma en Marinus van Loon:

2 voorzitters over de voor -

trekkersrol van het KNDB

KOMEET en METEOOR 

Awards: wie zijn de 

beste spelers in de markt?

Jaargang 6, No 2
juli 2022

www.who-cares.nl

vakmagazine voor de zelfzorgspecialist

04
jaargang 104oktober 2022

Kantoor Business Magazine

Dossier Duurzaamheid 2:

'We zijn er nog (lang) niet'
Hardeveld:focus op hybride 

werkplekkenGaan we een pittige
winter tegemoet?

ADVEO VOL  
ENERGIE EN 

POSITIVITEIT 

powered by:

www.kantoornet.nl

Sinds 1918 hét vaktijdschrift voor de handel in kantoor- en aanverwante artikelen

PLATFORM VOOR DE (DIGITALE) W
ERKPLEK

JAARGANG 60

NAJAAR  2022

powered by:

Twitter’s nieuwe  

invulling van kantoor

De supply chain 

is ernstig van slag
Bellen met Microsoft Teams, 

steeds meer mogelijk

TELECOMMAGAZINE.NL - OFFICEMAGAZINE.NL

INSPIRATIE

IT / TELECOM

INRICHTING EN FACILITAIR

ENERGIECRISIS  

BEW
IJST URGENTIE 

VAN VERDERE  

VERDUURZAMING

Ronde tafel Sustainable deel 2 pagina 18

Magenta Communicatie • Kerkenbos 1015L • 6546 BB Nijmegen •  T 024 34 54 150 • E  info@magentacommunicatie.nl • www.magentacommunicatie.nl



Joost Heessels
Eigenaar van Magenta  
Communicatie

Leader of the pack

Anniecke  
van der Heijden
Office Manager

Spin in het web

Antal Giesbers
Hoofdredacteur/uitgever 
who-cares

Kantoor historicus

Michiel Korsten
Sales:  KBM, OFM
en who-cares 

Niet van zijn stuk te brengen

Wendy van Cuijk
Art-Director
Creative duizendpoot

Emiel te Walvaart
Redactie/Eindredactie
Razende reporter van Magenta

Job Lefrandt
Online marketing specialist
Marketing guru, altijd zen

Serife Bayar
Sales en communicatie  
telecom platformen

“We bellen!”

Magenta Communicatie is een 
uitgeverij én marketingbureau in 
een. We zijn gespecialiseerd in de 
branches IT,Telecom, Office en Care. 

We beheren onze eigen  
communicatieplatformen
• KBM  

office kanaal
• OFM 

office en IT-eindgebruikers
• TBM  

IT en telecom kanaal
• Connexie  

IT en telecom retail
• Connexie België 

IT en Telecom kanaal
• Who-cares  

zelfzorg kanaal

Aan de andere kant ondersteunen 
wij organisaties met hun marketing. 
Dat kan gaan om het ontwikkelen 
van nieuwe campagnes, bouwen/
onderhouden van websites, SEO/
SEA, LinkedIn campagnes, email 
nieuwsbrieven, print uitgaven en het 
schrijven van teksten.

Ons voordeel:
• Wij kennen je markt 
• We hebben eigen 

platformen om je 
boodschap bij de 
doelgroep onder de  
aandacht te brengen.

• Kennis van marketing en 
communicatie
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Het grootste IT- en telecomplatform 
van  de Benelux

TELECOMMAGAZINE
onafhankelijk vakblad over telecommunicatie en netwerken 
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TBM, het grootste IT- en  
Telecomplatform van de Benelux

Specialist in IT en Telecom

Het grootste IT- en telecomplatform 
van  de Benelux

Het grootste IT- en telecomplatform 
van  de Benelux

TBM
is al 19 jaar het platform 
voor het IT- en Telecom-
partnerkanaal en heeft 
als unieke positie de 

focus op Telecom.

Steekwoorden zijn: 
bovenop het nieuws

gedreven
diepgang

visie

Doelgroep:
alle ICT-resellers en MSP’s 

actief in voice, collaboration  
en werkplekbeheer. 

Hét kennis- en 
netwerkplatform voor 
alle ICT-resellers en 
MSP’s, actief in voice, 
collaboration en 
werkplekbeheer. 
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TELECOMMAGAZINE
onafhankelijk vakblad over telecommunicatie en netwerken 

Bereik platform

Print
oplage 5.000

N

Website
17.200 bezoekers 
per maand

Social media 
60.200 vieuws  
per maand

Nieuwsbrief
14.420 abonnees

Events Awards
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Specialist in IT en Telecom
Naast TBM zijn we ook actief met onze platform  
Telecommagazine.nl richting dedicated eindgebruikers 
in IT en Telecom bij organisaties met meer dan 20 
werkplekken. Daarnaast focussen we met Connexie  
(www.connexiebtob.nl) voor de retail en etail  
in IT, Telecom en Connectiviteit/Smart.

TBM  heeft zich in haar 18 jarig bestaan 
ontwikkeld tot hét kennis- en netwerkplatform 
voor alle ICT-resellers en MSP’s actief in voice, 
collaboration en werkplekbeheer. 
Naast het magazine wordt via de online 
nieuwsbrief, de website TBMnet.nl, de  social 
media kanalen en events inspiratie en kennis 
overgebracht die de reseller verder helpen in zijn 
dagelijkse business.

Het grootste IT- en telecomplatform 
van  de Benelux

TBM wordt verstuurd naar resellers en leveranciers in IT en Telecom; TBM 
heeft het grootste bereik in dit segment; Door de samenwerking met 
diverse  branchepartijen heeft TBM de meest  up-to-date database; TBM 
is het enige platform dat echt schrijft over wat leeft in het partnerkanaal; Bij 

alle activiteiten van TBM staat de reseller centraal.

TBM staat ook in 2023 voor: 

• Hybride model, waarbij print, online en social media integraal 
optrekken;

• Verbreding van het portfolio, van  vast en mobiel telecom naar ook 
hybrid working, UCaaS, CPaaS, CCaaS en aanpalende IT-diensten 
als cloud en security.

• Koppeling met onze marketingtak, met kennis van Linkedin, SEO/
SEA campagnes en overige (online) marketing activiteiten.

TBM
is al 18 jaar het platform 
voor het IT- en Telecom-
partnerkanaal en heeft 
als unieke positie de 

focus op Telecom.

Waar vind je TBM 
online?

www.tbmnet.nl
LinkedIn

Facebook 
Twitter 

Instagram

Voor meer  
informatie:

neem dan contact op met 
Serife Bayar

serife@magentacommunicatie.nl
024-345 41 50
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TBM 2023 drukdata
21-feb. Innovators, Healthcare, Connectivity (wifi,  

 missie- en businesskritisch etc.),   

 Hybrid working, AI in Telecom

18-apr.  UCaaS/CCaaS, Telecom hardware,  

 Duurzaamheid, Security, Cloud/ICT

20-jun.  Distributeurs mobile, Zakelijk Mobiel, VoIP,   

 Women in Tech (Tiery, Petra, Marieke,   

 Agentschap Telecom)

20-sep.  MS Teams, Distributeurs hardware,  

 videoconferencing/hybrid working

31-okt.  Videomeetings, Hybrid working,  

 AI in Telecom

12-dec. Visie 2024, Runner Up 2024



        2023 
(JAAR) PAKKETTEN

Een jaar lang 
continue in beeld 
in de IT- telecom branche

*in overleg met adverteerders kunnen
thema’s worden aangepast of toegevoegd

Het grootste IT- en telecomplatform 
van  de Benelux

Losse tarieven Silver Gold Diamond   

Communicatie-uiting

1/2 pagina advertentie/advertorial 1.350 1x 1.350 1x 1.350 2x 2.700

1/1 pagina advertentie/advertorial* 1.850 2x 3.700 2x 3.700 3x 5.550

2/1 pagina* 2.950 1x 2.950 1x 2.950

Coverstory (of reverse)* 4.000 1x 3.600

*automatische plaatsing van advertorial op website,
nieuwsbrief en op social media

Online marketingcampagne

Persbericht website en print 495

Bericht  website en nieuwsbrief en doorplaatsing 
TBM's social media kanalen (Linkedin, Facebook, 
Twitter, Instagram) en print

895 1x 895 2x 1.790 4x 3.580

Online

Banner positie 1 gedurende 1 maand 
(bovenste leaderboard)

500 2x 1.000

Banner positie 2 gedurende 1 maand 
(middelste leaderboard)

425 2x 850

Banner positie 3 gedurende 1 maand 
(onderste leaderboard)

450

Banner positie 4 gedurende 1 maand 
(rectangle)

475 2x 950

Vermelding KantoorWijzer 1 jaar in print en online 895 1x 895 1x 895 1x 895

Insert op aanvraag

Totale mediawaarde 7.790 11.535 20.275

Maandelijks bedrag 649 961 1.690

U betaalt voor dit jaarpakket maandelijks 550 825 1.500

Overige platformen in 
IT- en Telecom

OFM is ons platform voor de (digitale) 
werkplek. In print en online via  
www.ofm.nu

Connexie is ons platform voor b-to-b-
to-c, oftewel de tussenhandel (retail en 
etail) die levert aan consumenten.  
www.connexieb2b.nl

Connexie.be is ons online platform voor 
de reseller- en eindgebruikersmarkt in 
Vlaamstalig België

www.magentacommunicatie.nl

Bereik platform

Print
oplage 5.000

N

Website
17.200 bezoekers 
per maand

Social media 
60.200 vieuws 
per maand

Nieuwsbrief
14.420 abonnees

Events Awards

prijzen 2023 zijn ex BTW/plaatsing in overleg en onder voorbehoud/facturering jaarpakketten per kwartaal vooraf
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Aanlever- 
specificaties  
online  
   

banner 2 
Middelste leaderboard

banner 1 
Bovenste  
leaderboard

banner 4 
Rectangle

banner 3 
Onderste leaderboard

Specificaties banners: 

1. Bovenste leaderboard: 
1.200 bij 250 pixels  

2. Middelste leaderboard: 
788 bij 165 pixels  

3. Onderste leaderboard: 
1.200 x 250 pixels 

4. Rectangle: 
356 x 200 pixels 

•	  

Nieuwsbrief
Ca. 20 tot 25 woorden  
plus kopregel, link en afbeelding

Bericht op website
Ca. 450 woorden plus een link  
en afbeelding(en)

Afbeeldingen online
Graag aanleveren in .jpg .png of .giff.  
Bestandsgrootte tussen de 50 - 250 kB
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Aanlever- 
specificaties  
print   

Afmetingen  
advertenties: 

2/1 pagina 
A3 (420/297 mm)* 
 
1/1 pagina 
A4 (210 / 297 mm)*

1/2 pagina staand 
105 / 297 mm

1/2 pagina liggend 
210 / 148,5 mm

1/4 pagina staand
105 / 148,5 mm

*let bij aanlevering van bestand 
op vouwlijn in het midden van 
min 20 mm

Cover: 

Afbeelding formaat: 
A4 (210 / 297 mm)* 
 

*let op houd met beeldmateriaal 
rekening dat er teksten en tekst 
blokken overheen staan.  
Zie voorbeeld covers

Advertenties
Aanleveren in hoge resolutie PDF full colour 
met een afloop van minimaal 3 mm.

Teksten
Aantal woorden voor een volledige pagina 
tekst is max. 500 woorden.  
Moet er nog beeldmateriaal bij geplaatst  
worden, dan max. 400 woorden.

Beeldmateriaal
• Logo’s graag aanleveren in een vector  

bestand .eps .ai of .svg of hoge  
resolutie (min. 300 dpi) .tiff of .jpg

• Overig beeldmateriaal aanleveren in 
hoge resolutie (min. 300 dpi) of  
minimaal 1MB .jpg .tiff 
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Kantoor Business Magazine

www.kantoornet.nl

De uitdagende schakels van 

een verstoorde supply chain

De toekomst is aan 

unified communications

Genomineerden  

BOP Awards bekend

Sinds 1918 hét vaktijdschrift voor de handel in kantoor- en aanverwante artikelen

JE PRINTER 
IS SLIMMER 
MET HP+
JE PRINTER 
IS SLIMMER 
MET HP+

powered by:
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Het grootste  IT- en telecomplatform van de Benelux

TBMNET.nl

NIEUWE 
FOCUS

DE ZELFZORGMARKT
 VERANDERT

Jos Jongstra
32 jaar 
retailervaring 
naar CBD

Forumdiscussie
Wat hebben we 
geleerd in 2020?

Janneke Wittekoek:
tv-arts en politica 
over zelfzorg

Jaargang 5, No 1
maart 2021

www.who-cares.nl

vakmagazine voor de zelfzorgspecialist

2/1 pagina 1/1 pagina 1/2 pagina liggend

1/2 pagina staand 1/4 pagina staand



Expertise binnen communicatie- en 
marketing, gekoppeld aan inhoudelijke 
kennis van de markt is de basis voor 
succesvolle ondersteuning voor onze 
partners.

Wij verzorgen advies en uitvoering op maat 
voor communicatie, content creatie, curatie 
en distributie. Onze focus ligt daarbij op 
online marketing richting channelpartners  
en zakelijke eindklanten.

Magenta Communicatie is groot geworden door 
het bouwen en onderhouden van platforms voor 
getargete  beroepsgroepen, zoals Telecom, IT en 
Office. Een platform omvat daarbij een aantal media, 
in print, online en social, en daarnaast live-events 
rond thema’s, netwerken en Awards. Denk aan 
de platforms rond onze merken KBM, TBM en 
Officemagazine.nl.

MARKETING AS A SERVICE
Wij geven advies en verzorgen  
marketing communicatie op maat 

Ons team, bestaat uit 
specialisten op het gebied 
van content, marketing, sales 
en vormgeving, kent uw markt 
en staat dagelijks klaar om uw 
uitdagingen op het gebied van 
marketing en sales vorm te 
geven.

Met Market ing as a 
Serv ice ondersteunen 
wi j  onze k lanten 
op het gebied van 
hun market ing en 
communicat ie. 
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Onze diensten:

• Content creatie (van persbericht en artikel tot 
teksten website, posts en whitepapers)

• Bouwen/onderhouden van websites
• Ontwerp en vormgeving
• Onderhouden van social media kanalen en 

-profielen
• Inzetten SEO/SEA en LinkedIn -campagnes
• Social media campagnes (LinkedIn, Facebook, 

Instagram, Twitter)
• Lead generation 
• Database marketing

Want:
• We kennen je markt
• We beheersen het vakgebied marketing en 

communicatie
• We beschikken over eigen mediaplatformen om 

content snel en effectief te communiceren
• We hebben een uitgebreid en actueel  

adressenbestand en een groot netwerk in de 
sector

We versterken  
je z ichtbaarheid 
b innen je 
doelgroep. 
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