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Van BETABANEN naar vakblad

Bedrijfspresentatie op BETABANEN.nl

BETABANEN.nl is de vacaturesite voor bèta’s en technici van
Vakbladen.com, de uitgever van o.a. C2W, TW.nl (Technisch
Weekblad), Vision & Robotics, Maritiem Nederland,
Medicines, en organisator van de carrièrebeurs C2W Career
Expo en vakcongressen Labtechnology en het MET-event
(Maritieme Energie Transitie). Naast het feit dat uw vacature
op BETABANEN.nl zichtbaar en vindbaar is, is uw vacature
automatisch zichtbaar in het banenladder in een of meerdere
van deze titels in print, online en in de nieuwsbrief. Samen
met haar partners in techniek, (bio)chemie en het maritieme
cluster staat BETABANEN.nl in nauw contact met meer dan
200.000 bèta’s en technici in Nederland.

Een bedrijfspresentatie biedt u de mogelijkheid uw organisatie met achtergrondinformatie extra onder de aandacht te
brengen bij potentiële werknemers. Onder uw presentatie
staat een overzicht van al uw actuele vacatures. Het invullen
van uw bedrijfsprofiel is een kleine investering voor extra bereik en respons. Op dit moment publiceren wij zonder extra
kosten uw bedrijfsprofiel op BETABANEN.nl.

Van vakblad naar BETABANEN
Plaatst u een personeelsadvertentie in TW.nl, Vision &
Robotics, C2W, C2W Life Sciences, Maritiem Nederland,
Medicines of Mens & Molecule, dan kunt u uw vacature gratis
als extra service doorplaatsten op BETABANEN.nl. Andersom
komt een geplaatste vacature op BETABANEN.nl automatisch in het banenoverzicht van de respectievelijk genoemde
printuitgaven.

Statistieken BETABANEN.nl

Publiceer met Knollenstein en
InGoedeBanen
BETABANEN.nl is aangesloten op Knollenstein en
InGoedeBanen.nl, die het opgeven van meerdere vacatures
makkelijk maken. Bent u reeds aangesloten op een van deze
applicaties neem dan contact op met uw media-adviseur om
het plaatsen van vacatures op BETABANEN.nl voor u te
activeren.

Extra exposure voor uw vacature
Om uw vacatures extra te laten opvallen kunt u kiezen voor
extra exposure.

Tarieven Vacatures

(gemiddelden per maand, gemeten over 2017)

Periode

Tarief €

Sessies

9.620

Vacature compleet

4 weken

350

Gebruikers

5.927

Vacature compleet

8 weken

560

Topbaan

4 weken

275 extra

Spotlight

4 weken

200 extra

Pageviews
Abonnees nieuwsbrief

32.002
2.767

Voor het plaatsen of reserveren van meerdere vacatures bieden wij
gereduceerde tarieven

BETABANEN.nl biedt u volop mogelijkheden om in beeld te komen bij
hogeropgeleide werkzoekenden in techniek, (bio)chemie en de maritieme sector.

Bij de Topbaan-vermelding staat uw vacature apart vermeld
bij Topbanen op de homepage en uw vacature komt bovenin
de zoekresultaten (als de Topbaan ook een zoekresultaat is).
Bovendien krijgt een Topbaan een voorkeursbehandeling bij
doorplaatsing in vacaturekaders op de websites van ons
partnernetwerk.
Bij de Spotlight-vermelding krijgt uw vacature meer aandacht
door de opvallende achtergrondkleur in de zoekresultaten.
De positie in de zoekresultaten blijft echter onveranderd.

Adverteren
Op de website en in de nieuwsbrief BETABANEN kunt u
hogeropgeleide bèta’s bereiken met uw advertentie. U kunt
een advertorial of banner plaatsen in de wekelijkse nieuwsbrief of een banner plaatsen op BETABANEN.nl.
U kunt ervoor kiezen om uw banner op de hele website te
tonen, alleen op de homepage of per branche
(Bouw & Infrastructuur, Chemie, Energie & Water,
Life Sciences & Farma, Maakindustrie, Maritiem, Techniek).

Tarieven online adverteren
Formaat

Periode

Tarief €

Full banner (468 x 60)

1 maand

925

Rectangle (300 x 250)

1 maand

850

Skyscraper (120 x 600)

1 maand

925

Nieuwsbrief BETABANEN
Op basis van hun profiel ontvangen werkzoekenden wekelijks
op donderdag een digitale nieuwsbrief met daarin de
vacatures die voldoen aan hun profiel.

BETABANEN.nl in het kort
•  Specifieke doelgroep van uitsluitend hoger opgeleide
 èta’s en technici.
b
• Crossmediaal
 
aanbod voor uw arbeidsmarktcommunicatie.
• Een
 
up-to-date vacaturesite met slim zoekfilter en
toepasbare rss-mogelijkheden.
•  Actieve benadering van latente werkzoekenden via onze
vakbladen, websites en e-mailnieuwsbrieven.
• Een wekelijkse vacaturemail.

Aanleveren advertentiemateriaal
Advertentiemateriaal ten behoeve van online plaatsingen
levert u aan bij traffic@archermedia.nl. U ontvangt hiervoor
een verzoek vanuit de afdeling Traffic.

Uitgeverij

Vakbladen.com
Rijswijkseweg 60
2516 EH Den Haag
info@betabanen.nl
www.betabanen.nl

Advertentie-exploitatie Archer Media b.v.
Frits Dufifie
f.dufifie@archermedia.nl
(088) 644 06 52
René de Wit
r.dewit@archermedia.nl
(088) 226 66 53
Bas van den Engel
b.vandenengel@archermedia.nl
(088) 644 06 55
Aanleveren materiaal

Alle genoemde bedragen zijn in euro’s en exclusief btw.

Afdeling traffic
traffic@archermedia.nl
(088) 644 06 54

