
 

FACTSHEET ADVERTEREN 
 
Neem voor meer informatie contact op met onze afdeling acquisitie acquisitie@mos-net.nl of 033 2473427 

Plaatsen van een advertorial in de nieuwsfeed 
Omschrijving Content heeft een duidelijke relatie met het vakgebied 

en is relevant voor onze achterban. Bovenaan het 
bericht komt de tekst gesponsorde content te staan. 

Duur n.v.t. 
Aanleverspecificatie Tekst en afbeelding in .jpg 
Kosten €750 
Aantal Onbeperkt 

 
Kennissessie in online agenda 

Omschrijving Plaatsen van een event in onze online agenda met 
link naar externe website. Het event heeft een 
duidelijke relatie met het vakgebied en is relevant 
voor onze achterban.  

Duur n.v.t. 
Aanleverspecificatie Tekst en afbeelding in .jpg 
Kosten € 400 
Aantal Doorlopend (1 banner tegelijkertijd) 

 
Banner op  homepage knvi.nl 

Omschrijving Plaatsing van een kleine banner op de homepage 
met link naar externe website. Banner heeft een 
duidelijke relatie met het vakgebied en is relevant 
voor onze achterban. 

Aanleverspecificatie logo in .jpg en link naar website 
Kosten € 850 
Aantal Doorlopend (1 banner tegelijkertijd) 

 
Banner in topslider op homepage knvi.nl 

Omschrijving Plaatsing van een banner in de topslider op de 
homepage met begeleidende tekst en link naar 
externe website. Banner heeft een duidelijke relatie 
met het vakgebied en is relevant voor onze 
achterban. Plaatsing wordt voor akkoord eerst 
afgestemd met secretaris. 

Aanleverspecificatie logo in .jpg en link naar website 
Kosten € 1.500 
Aantal Maximaal eens per kwartaal (1 banner tegelijkertijd) 

 
Plaatsen van een vacature* 

Omschrijving Plaatsing logo plus link naar vacature 
Duur Drie weken 
Aanleverspecificatie logo in .jpg en link naar vacaturetekst 
Kosten  
Op knvi.nl/vacatures gratis 
Op homepage knvi.nl en LinkedIn € 150 (leden) / € 400 (niet-leden) 
In de nieuwsbrief € 150 (leden) / € 400 (niet-leden) 
Op homepage, LinkedIn en in de nieuwsbrief € 275 (leden) / € 700 (niet-leden) 
Vacaturetekst doorplaatsen op 
informatieprofessional.nl 

€500 

Vacaturetekst doorplaatsen op bibliotheekblad.nl €500 
Vacature doorplaatsen op informatieprofessional.nl én 
bibliotheekblad.nl (met tekst) 

€800 

Aantal Onbeperkt 
 
Genoemde tarieven zijn exclusief 21% BTW 
Mediabereik 



 

 
Medium Bereik* 
Website  3.000+ bezoekers per maand 
Nieuwsbrief 4.303 abonnees 
LinkedIn 6.327 connecties 
Twitter 3.089 volgers 
Facebook 5.968 pagina-vind-ik-leuks 

*Peildatum 30-07-2020 
 
 


