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Onze ambitie

Wij zijn het  
centrale punt voor 
kennisdelen en debat 
over de toekomst van 
werk, de freelance-
economy, professioneel 
inhuren & goed 
opdrachtgeverschap

Iedereen die betrokken is  
bij de veranderende wereld van 
(freelance) werk en (flexibel) 
organiseren.

Onze belofte 
aan partners

Onze USP’s Onze doelgroep

Vier thema’s:
dit is 
onze focus

ZZP & Politiek ZZP & OndernemenProfessioneel inhuren De toekomst van werk

Pijlers

Diepte-kennis van het vakgebied  
geen generalist, maar een specialist

Sterk merk uitstekende reputatie als 
onafhankelijk opinieplatform in de 
branche op basis van bewezen kwaliteit

Team van professionals 
vakinhoudelijke kennis en ruime  
expertise op het gebied 
van contentproductie en 
communicatie(strategie)

Beleidsmakers

Opdrachtgevers

Marktpartijen in 
de flexbranche

Zelfstandige interim 
professionals

Ondersteuning bij 
contentcreatie en 
contentstrategie
(online, offline en live)

Zichtbaarheid  
richting doelgroepen

Betrokkenheid, 
deskundigheid,  
samen streven naar  
het beste resultaat
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Website Social

Bezoekers over ZiPconomy

ZiPconomy.nl is een echt niche-platform. 
Over de bezoekers:

bron: ZiPconomy Lezersonderzoek 2018 bron: ZiPconomy Lezersonderzoek 2018

Facts & Figures

> 95% 
is werkzaam bij 
opdrachtgevers/
inhuurpartijen, 

service providers, 
als zelfstandig 

professional of in 
de politiek

42% 
bezoekt 

ZiPconomy 
wekelijks of 

meermalen per 
week

94% 
vindt het nieuws 
op ZiPconomy 

‘relevant’ of ‘zeer 
relevant’

1. Opdrachtgevers

2. Zelfstandigen

3. Bureaus

Nieuwsbrief
Drie thematische newsletters: 
Opdrachtgevers,  
Zelfstandigen, Bureaus
Verschijning: wekelijks
Totaal: 4.200 abonnees

10.770 volgers

Groep: 800 leden

Compliment:  
mooi platform dat zijn waarde 
voor mij heeft bewezen door 
arbeidsmarktontwikkelingen 

te duiden, debat te openen en 
achtergrondinformatie over relevante 

onderwerpen te bundelen in 
overzichtelijk dossiers.

In de berichtgeving  
online zijn jullie 

toonaangevend en snel. 
Iedereen heeft wel een 

opinie, maar de opinie van 
ZiPconomy lees ik.

Zeer 
waardevolle 

site.

75% 
bezoekt 

ZiPconomy 
minimaal 

tweewekelijks
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Samenwerkingsvormen

Partnerships
Gold
Silver
Bronze

Content Advertentiemogelijkheden

pagina 5 pagina 6 pagina 11 pagina 12

Advies
ZiPproductie
ZiPlive
ZiPreport
ZiPresearch

Adverteerderspakket ZiPArena
Adverteren op ZiPconomy.nl
Advertorials op ZiPconomy.nl

Contentscan
Strategisch advies
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Eigen content
publicatie op zipconomy.nl

Online Zichtbaarheid
op zipconomy.nl en social media

Presence ZiPArena
ondertitel zoektool?

Specials
events, themadossiers en eMagazines, etc.

Contentproductie door redactie
artikelen, eventverslag, interview of nieuws

Pakket

Partnerships

 Plaatsing artikelen
 Eigen auteursbox
 Eindredactie

 Logo op overzichtspagina ‘Partners’

 Plaatsing artikelen
 Eigen auteursbox
 Eindredactie

 Logo op overzichtspagina ‘Partners’ 
 Logo ‘Silver Partner’ in sidebar
 Logo in footer
 Eigen partnerpagina
 1 mnd/jaar leaderbordbanner
 Logo in wekelijkse nieuwsbrief
 Content in nieuwsbrief
 Aandacht via Twitter & Linkedin

 4 credits* per jaar voor branded content 
gecreëerd door redactie van ZiPconomy 
te publiceren op zelf te kiezen medium

 eigen bedrijfspagina op ZiPArena
 ranking bovenaan bij alle relevante 

searches in de database

 Gratis toegang tot events
 Themadossier: eigen cornerstonepage 

over eigen thema
 eMagazine over een speciaal thema

 8 credits* per jaar voor branded content 
gecreëerd door redactie van ZiPconomy 
te publiceren op zelf te kiezen medium

 eigen bedrijfspagina op ZiPArena
 ranking bovenaan bij alle relevante 

searches in de database

 Logo op overzichtspagina ‘Partners’ 
 Logo ‘Gold Partner’ in sidebar
 Logo in footer
 Eigen partnerpagina
 3 mnd/jaar leaderbord banner
 Logo in wekelijkse nieuwsbrief
 Content in nieuwsbrief
 Aandacht via Twitter & Linkedin

 Plaatsing artikelen
 Eigen auteursbox
 Eindredactie

*credits vertegenwoordigen productie- en mediawaarde, zie volgende pagina.

Bronze
€ 875,- per kwartaal € 1.650,- per kwartaal € 2.750,- per kwartaal

Silver Gold
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Diensten - Content

ZiPproductie

Wat is het? Wat is het? Wat is het? Wat is het?
 webteksten
 artikelen (interviews, 

achtergrondreportages)
 blogs en vlogs 
 persberichten 
 films
 podcasts 
 totaalproducties:  

online/offline magazines, 
newsletters, specials, boeken

 tekstredactie

 vertaling van uw 
communicatiedoel naar een 
live-omgeving 

 Inhoudelijke organisatie van het 
evenement 

 dagvoorzitterschap

 vooraankondigingen  
& persberichten

 live verslaggeving in  
tekst en beeld

 dagvoorzitterschap
 filmverslag

 definiëren onderzoeksthema’s
 opzetten en uitvoeren van 

het onderzoek & eventueel 
selecteren (academische) 
onderzoekspartner

 uitwerking 
onderzoeksresultaten in een 
crossmediale mix die optimale 
exposure garandeert

Productie van kwalitatief 
hoogwaardige, relevante 
en impactvolle content

ZiPreport

Meer exposure voor 
uw events

De beste vorm om uw 
organisatie inhoudelijk 
te positioneren: 
Evenementen ‘op maat’

ZiPlive

Hoogwaardig onderzoek 
met optimale impact 
door brede  
en gevarieerde  
media-aandacht

ZiPresearch
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Korte producties

Artikelen

Persberichten

Films

Totaalproducties

Tekstredactie

 online verhalen, columns, blogs, etc. omvang ca. 400 woorden

 Interviews, achtergrondreportages, klantcases, etc. omvang 800 a 1.000 woorden

 interviews op locatie, klantcases, etc.

 online/offline magazines, newsletters, specials, boeken

 teksten aangeleverd door partners worden gratis geredigeerd door onze redacteuren

teksten worden gepubliceerd op ZiPconomy en beschikbaar gesteld voor publicatie via uw eigen kanalen

 1 credit

 2 credits

 1 credit

 vanaf 4 credits

 in overleg

 0 credits

productie

ZiPproductie
Productie van kwalitatief hoogwaardige, 
relevante en impactvolle content
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live

Mede-organisatie van uw event

Webinar

Keynote, dagvoorzitter, gespreksleider

ZiPreport

 vertaling van uw communicatiedoel naar een live-omgeving
 inhoudelijke organisatie van het evenement 
 ‘van klein tot groot’: dagevenementen, seminars, rondetafels, etc.

 meedenken over inhoudelijke invulling; praktische organisatie, technische realisatie, 
marketing en communicatie; opname verschijnt met begeleidend artikel op ZiPconomy

 leveren van inhoudsdeskundige voor diverse rollen

 verslaglegging in diverse vormen, voorafgaand, tijdens en na live-events; zie volgende pagina

 prijs in overleg

 vanaf 4 credits

 vanaf 3 credits

ZiPlive
De beste vorm om uw organisatie inhoudelijk 
te positioneren: Evenementen ‘op maat’
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report

Aankondigingsbanner op ZiPconomy 
(website en nieuwsbrief)

2 credits 3 credits 5 credits 12 credits8 credits
Small Medium Large Extra large Full Service

Vermelding in ZiPagenda

Artikel (verslag) van event 
(voor eigen gebruik)

Publicatie artikel op ZiPconomy 
(website)

Fotografie 
(dagdeel)

Video 
(event movie)

4 artikelen: 1 voor & 3 na het event 
(gepubliceerd op o.a. ZiPconomy)

eMagazine 
(verwerken van bovenstaande content in eigen after-event eMagazine)

Dagvoorzitterschap

ZiPreport
Meer exposure voor uw events
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research

Hoogwaardig onderzoek met optimale impact 
door brede en gevarieerde media-aandacht

Het onderzoeksformat is geen ‘standaard-model’ maar maatwerk.

 Definiëren onderzoeksthema’s.
 Opzetten en uitvoeren van het onderzoek & eventueel selecteren 
(academische) onderzoekspartner.

 Uitwerking onderzoeksresultaten in een crossmediale mix die optimale 
exposure garandeert.

 Aanpak: 
journalistiek/kwalitatief versus academisch/kwantitatief

 Uitwerkingsvormen: 
Rapporten, Whitepapers, live-events, (glossy) boeken of magazines, 
films, podcasts, interviewseries, achtergrondreportages, et cetera

Onze werkzaamheden

Variabelen zijn:

Tarief: maatwerk

ZiPresearch
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advies

ContentScan Een uitstekende manier om effectief een goede (door)start te maken met uw externe 
communicatie. Onderdelen:

 Een brainstormsessie van 3 uur waarbij we uw communicatiedoelen definiëren en de 
huidige en gewenste situatie in kaart brengen

 Een compact aanvalsplan (strategisch plan) waarin we een voorstel doen voor de concrete 
stappen die we kunnen nemen om uw contentproductie zodanig te organiseren dat uw 
communicatiedoelen worden bereikt

 3 credits

Strategisch plan/communicatieplan

Optimaliseren externe communicatie

Maatwerk advies

 Productie van een uitgebreid strategisch plan om uw externe communicatie 
te optimaliseren

 Ondersteuning bij implementeren/verbeteren van uw content-organisatie (optimaliseren 
content, versterken kanalen, verbeteren synergie, inzetten van ons netwerk van externe 
platforms zoals HR-uitgevers, etc)

 Consultancy vanuit een specifieke (strategische) communicatievraag, waarbij wij onze 
senior-expertise op de gebieden van flex (inhoudelijk) en publishing inzetten; facturering 
op uurbasis

 vanaf 4 credits

 € 130,- (uur)

 € 130,- (uur)

Adviesdiensten
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Adverteren

leverancierspagina ZiPArena mini-advertorial ZiPconomy 
nieuwsbrief

vacature in ZiPjobs

advertentie ZiPconomy 
Leaderboard

advertentie ZiPconomy 
Rectangle

advertorioal ZiPconomy

U ontvangt:
 logo
 ruimte voor uitgebreide 
beschrijving van organisatie, 
producten/diensten

 naam contactpersoon
 foto contactpersoon
 tel contactpersoon
 email contactpersoon
 bezoekadres
 hogere positie in de ranking

 tekst (ca. 400 woorden) 
met hyperlink naar uw 
landingspagina

 tekst wordt geschreven 
door redacteur ZiPconomy

 advertorial wordt geplaatst 
in de newsletter ZiPconomy

 uw eigen vacaturetekst in 
de categorie ZiPjobs

 vermelding in onze 
nieuwsbrief

 verspreiding via onze social 
media kanalen

 tekst (800 a 1.000 woorden) 
en foto 

 tekst wordt geschreven 
door redacteur ZiPconomy

 advertorial wordt geplaatst 
in de rubriek  ‘leverancier 
aan het woord’

 advertorial wordt extra 
onder de aandacht gebracht 
via newsletter ZiPconomy

 advertorial wordt ook 
beschikbaar gesteld aan 
de leverancier voor eigen 
externe communicatie

 € 795,- (jaar)
 € 900,-

 € 450,- (twee weken)
 € 900,- (maand)

 € 750,- (maand)  € 550,- (maand)

 € 1.500,-

Advertentiemogelijkheden

Leaderboard
Rectangle
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Contact

Contactgegevens

ZiPconomy
Hugo-Jan Ruts
hugojanruts@zipconomy.nl 
0629044345 

Wilt u meer weten over 
mogelijkheden rondom 
partnerships en adverteren? 
Wij gaan graag met u in 
gesprek! 

Contact

mailto:hugojanruts@zipconomy.nl
tel:0629044345

