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PACK ONLINE 
 

Pack Online is hét online platform voor de verpakkingssector. Dagelijks worden nieuwsberichten, artikelen, reportages, 

wetenswaardigheden, achtergronden en nog veel meer over de verpakkingssector gepubliceerd. Middels onze website, dagelijkse en 

wekelijkse nieuwsbrieven en social media bereiken wij op werkdagen duizenden verpakkingsprofessionals uit met name Nederland en 

België. Graag informeren wij u hoe Pack Online ook voor u en uw bedrijf van toegevoegde waarde kan zijn. 

 

Website  

De website van Pack Online is ondertussen een begrip in de verpakkingssector. Dagelijks informeren honderden verpakkingsprofessionals uit met name 

Nederland en België zich middels de website van Pack Online over nieuwsberichten, artikelen, reportages, wetenswaardigheden, achtergronden en nog 

veel meer over de verpakkingssector, maar ook over actuele vacatures, leveranciers, producten en op dat moment te koop aangeboden gebruikte 

machines. 1) 

 

Nieuwsbrieven 

Ook dagelijkse en wekelijkse nieuwsbrieven van Pack Online zijn ondertussen niet meer weg te denken uit de verpakkingssector. Op werkdagen ontvangen 

ruim 9.750 en eens per week zelfs meer dan 13.000 verpakkingsprofessionals uit met name Nederland en België een nieuwsbrief van Pack Online en 

worden zij hierdoor geïnformeerd over onder andere nieuwsberichten, artikelen, reportages, wetenswaardigheden en achtergronden over de 

verpakkingssector, actuele vacatures, leveranciers, producten van Nederlandse en Belgische fabrikanten en op dat moment te koop aangeboden gebruikte 

machines. 1) 

 

Het bereik van onze website en nieuwsbrieven, inclusief een kleine selectie van bedrijven waarvan verpakkingsprofessionals dagelijks en/of wekelijks een 

nieuwsbrief van ons ontvangen, vindt u op pagina 3 en 4 van deze mediakit. 
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Beurzen 

Pack Online besteedt meerdere keren per jaar uitgebreid aandacht aan vakbeurzen, waarvan Pack Online mediapartner is. Dit doet Pack Online middels 

speciale themapagina's en extra nieuwsbrieven. Zo creëert Pack Online rondom verschillende vakbeurzen een themapagina waarop al het nieuws over die 

vakbeurs en de exposanten te vinden is. Wij bieden hier ruimte aan zowel de beursorganisatie als deelnemende bedrijven voor het plaatsen persberichten 

over respectievelijk de beurs zelf als hetgeen men toont op de beursvloer. De inhoud van deze themapagina wordt niet alleen weergegeven op de website 

en in de dagelijkse nieuwsbrief van Pack Online, maar ook opgenomen in een extra nieuwsbrief. 

  

  

1) Publicatievrije periodes – onder voorbehoud van wijzigingen – zijn 1 t/m 10 januari, 24 t/m 28 februari, 31 maart t/m 3 april, 10 april, 13 april, 27 april 

t/m 15 mei, 21 t/m 22 mei, 1 juni, 3 augustus t/m 4 september, 19 t/m 23 oktober, 28 t/m 30 oktober, 18 t/m 27 november en 21 t/m 31 december. 
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DOELGROEP 
 

Pack Online bereikt duizenden verpakkingsprofessionals uit met name Nederland en België. Het bereik van onze website en nieuwsbrieven, 

inclusief een kleine selectie van bedrijven waarvan verpakkingsprofessionals dagelijks en/of wekelijks een nieuwsbrief van ons ontvangen, 

vindt u op deze en de volgende pagina’s van deze mediakit. 

 

Dagelijkse nieuwsbrief 

 

Wekelijkse nieuwsbrief Online 

 

Ruim 9.500 ontvangers 

Meer dan 65% is eindgebruiker 
 
 
 

  

Ruim 13.000 ontvangers 

Meer dan 80% is eindgebruiker 

  

Ruim 1.000 websitebezoekers per dag 

Meer dan 2.000 volgers op social media 

 



PACK ONLINE MEDIAKIT 2020 

 
   

PAGINA 4 

 

      

 

   
 

    

 
 

 
 

 

 
 

 

    
    

 

 

   
 

  

 



PACK ONLINE MEDIAKIT 2020 

 
   

PAGINA 5 

REFERENTIES 
 

Pack Online is niet meer weg te denken uit de verpakkingssector. Veel bedrijven, organisatoren en verenigingen hebben de grote 

meerwaarde van Pack Online bij het onder de aandacht brengen van hun  producten en diensten bij hun doelgroep, reeds ervaren. Hieronder 

spreken een aantal van hen hun tevredenheid uit over de samenwerking met Pack Online. 

 
“VH Vertical Packaging is al sinds de start van Pack Online in 2009 een vaste klant van dit platform. Pack Online 

werkt ondersteunend aan de naamsbekendheid van ons bedrijf en die van onze producten. De samenwerking met 

de mensen van Pack Online is bovendien prettig en professioneel. Pack Online is wat mij betreft zeker niet meer weg 

te denken uit de mediawereld van verpakken en verpakkingsmachines.” 

 

“Laurijsen Weegautomaten adverteert al jaren met een banner op de website en in de dagelijkse nieuwsbrief van 

Pack Online. Het grote voordeel hiervan is dat de nieuwsbrief elke dag door mensen die iets te maken hebben met 

de verpakkingsbranche, wordt gelezen. Wij werken al lange tijd samen met Pack Online en daar gaan we mee door. 

Wij ervaren de samenwerking als fijn en ook krijgen wij altijd leuke reacties op onze redactionele artikelen.” 

 

“Als Global Flexibles maken wij dagelijks gebruik van de diensten van Pack Online. Persberichten over bijvoorbeeld 

onze producten worden snel en doeltreffend geplaatst. Groot voordeel is dat het team van Pack Online pro-actief 

meedenkt. Door de banners en de redactionele stukken op de veel gelezen nieuwsbrieven kunnen we onze 

verpakkingen breed onder de aandacht brengen. Bovendien hebben wij op efficiënte wijze onze naamsbekendheid 

kunnen vergroten.” 
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“Het platform Pack Online past goed in de communicatie-strategie en binnen het budget van Espera-Nederland. Pack 

Online zorgt er middels de website en de nieuwsbrieven voor dat onze merknaam en onze nieuwsfeiten regelmatig 

onder de aandacht van onze doelgroep worden gebracht. Espera is dan ook heel positief over de samenwerking met 

Pack Online. En dit alles met Brabantse gemoedelijkheid!” 

 

“Rovema Benelux heeft Pack Online benaderd om frequent en professioneel met de markt te communiceren. Wij 

vinden de website en de verschillende nieuwsbrieven van Pack Online hiervoor zeer geschikt en ervaren Pack Online 

bovendien als een prettige partner om mee samen te werken. De cijfers laten ons zien dat we met de combinatie 

van de artikelen en de banners een goed bereik hebben binnen onze doelgroep.” 

 

“De samenwerking tussen DS Smith en Pack Online verloopt soepel. Door middel van hun online platform voorzien 

ze een brede doelgroep binnen de verpakkingsindustrie van nieuws en gerelateerde thema’s. Of het nu gaat om glas, 

hout of karton, er lijkt altijd wel iets te melden. Nieuws over DS Smith en onze innovaties wordt snel opgepikt en 

pro-actief gebruikt in alle communicatiekanalen van Pack Online.” 

 

“Promosalons Nederland werkt als vertegenwoordiging van de Parijse verpakkingsbeurs ALL4PACK al sinds vele jaren 

samen met Pack Online voor de communicatie en promotie van deze beurs. De frequentie van de nieuwsbrieven, de 

reactiviteit van het team en de kwaliteit van de samenwerking, maken Pack Online voor ons een prettige partner en 

bovendien met een prima prijs/kwaliteitverhouding.” 
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MOGELIJKHEDEN 
 

Pack Online is niet meer weg te denken uit de verpakkingssector. Middels onze website, dagelijkse en wekelijkse nieuwsbrieven en social 

media bereiken wij op werkdagen duizenden verpakkingsprofessionals uit met name Nederland en België. Pack Online kan hierdoor van 

toevoegde waarde zijn bij het onder de aandacht brengen van uw bedrijf en diensten bij uw doelgroep. Denk hierbij aan bannercampagnes, 

redactionele aandacht, vacatures, leveranciersindex, producten en gebruikte machines. Bij het afnemen van meerdere diensten bieden wij 

u en uw bedrijf uiteraard een mooie korting. Ons team bekijkt graag samen met u de mogelijkheden voor uw bedrijf. Neem voor meer 

informatie gerust vrijblijvend contact met ons op.  

 

Bannercampagne 

Een bannercampagne op Pack Online is de uitgelezen kans om uw bedrijf en diensten onder de aandacht te brengen bij uw doelgroep. Wij bieden op onze 

website en in onze nieuwsbrieven diverse mogelijkheden voor het plaatsen van banners. Bovendien wordt tijdens een bannercampagne gratis uw profiel 

opgenomen in onze leveranciersindex en bieden wij u en uw bedrijf ook graag met enige regelmaat redactionele aandacht. Een bannercampagne bestaat 

altijd uit een combinatie van een banner op de website met een banner in de dagelijkse nieuwsbrief en/of wekelijkse nieuwsbrief. Afhankelijk van uw 

wensen en budget kunt u een keuze maken uit onderstaande combinaties.  

 
Medium Positie Formaat (b x h) Bestandsindeling 

Website 1. Leaderboard 2) 728 x 90 pixels Animated gif, gif of jpg 

2. Medium rectangle 2) 300 x 250 pixels Animated gif, gif of jpg 

Dagelijkse nieuwsbrief 3. Full banner 2) 468 x 60 pixels Animated gif, gif of jpg 

4. Skyscraper 120 x 600 pixels Animated gif, gif of jpg 

5. Leaderboard 3) 728 x 90 pixels Animated gif, gif of jpg 
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Wekelijkse nieuwsbrief 3. Full banner 2) 468 x 60 pixels Animated gif, gif of jpg 
4. Skyscraper 120 x 600 pixels Animated gif, gif of jpg 
5. Leaderboard 728 x 90 pixels Animated gif, gif of jpg 

 

De posities van de hierboven genoemde banners op de website en in de nieuwsbrief vindt u terug op pagina 9 en 10 van deze mediakit. 

 

2) Voor wat betreft deze banners wordt gewerkt met willekeurige posities. Natuurlijk zijn wel altijd alle banners zichtbaar. Dit betekent dat uw banner 

telkens op een andere plaats staat en dus ook regelmatig bovenaan. 

3) Uw banner wordt minimaal één keer per twee weken weergegeven bovenaan de dagelijkse nieuwsbrief. Deze upgrade is enkel mogelijk voor een periode 

van 12 maanden en het tarief betreft een meerprijs. 
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Redactionele aandacht 

Gedurende een bannercampagne bieden wij u en uw bedrijf ook graag met enige regelmaat redactionele aandacht. Wij bieden onze adverteerders hiervoor 

de mogelijkheid om gemiddeld eens per maand een persbericht, artikel, advertorial of dergelijke te plaatsen. Uw redactionele content wordt weergegeven 

op zowel de website als ook in de dagelijkse en wekelijkse nieuwsbrieven van Pack Online en op social media. 

 

Vacatures 

Heeft u een vacature? Plaats deze dan op Pack Online. Pack Online geeft uw vacature op haar website weer totdat deze naar tevredenheid is ingevuld. 

Bovendien wordt uw vacature niet alleen weergegeven op de vacaturepagina, maar wordt ook prominent weergegeven op zowel de website als ook met 

enige regelmaat in zowel de dagelijkse als de wekelijkse nieuwsbrief van Pack Online. En dit alles tegen een scherp tarief. 

 

Leveranciersindex 

Middels onze leveranciersindex kunnen verpakkingsprofessionals zich - bijvoorbeeld bij investeringsplannen - informeren over leveranciers en hun 

producten. Onze leveranciersindex is een meerwaarde bij het onder de aandacht brengen van uw bedrijf en diensten bij uw doelgroep en dus mag het 

profiel van uw bedrijf dus zeker niet ontbreken. De gegevens van adverteerders worden gratis opgenomen in onze leveranciersindex. 

 

Marktplaats 

Pack Online brengt al jaren vraag en aanbod op het gebied van gebruikte verpakkingsmachines samen. Heeft u gebruikte verpakkingsmachines te koop of 

bent hier juist naar op zoek? Dan bent u bij Pack Online op de juiste plek. Pack Online bemiddelt als onafhankelijke partij in de verkoop van deze producten. 

Het te koop aanbieden van uw gebruikte verpakkingsmachine is in beginsel gratis. Pack Online berekent enkel een van te voren in overleg overeen te 

komen vast bedrag of percentage van de verkoopprijs aan commissie zodra het product middels tussenkomst van Pack Online wordt verkocht ofwel 'no 

cure, no pay'. Bovendien zorgen wij ervoor dat uw machine wordt toegevoegd, zodat u hier zelf geen omkijken naar heeft. Ons team bekijkt graag samen 

met u de mogelijkheden - afhankelijk van uw wensen en budget - voor uw bedrijf. 
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Thema’s 

Pack Online besteedt uitgebreid aandacht aan vakbeurzen, waarvan Pack Online mediapartner is. Dit doet Pack Online middels speciale themapagina’s en 

extra nieuwsbrieven. Wij bieden hierin ruimte aan zowel de beursorganisatie als deelnemende bedrijven voor het plaatsen van persberichten. Deze worden 

weergegeven op de website en in de reguliere nieuwsbrieven van Pack Online, maar ook opgenomen in een extra nieuwsbrief. 
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TARIEVEN 
 

Pack Online kan van grote toevoegde waarde zijn bij het onder de aandacht brengen van uw bedrijf en diensten bij uw doelgroep. Hieronder 

vindt u een overzicht van onze tarieven. Bij het afnemen van meerdere diensten bieden wij u en uw bedrijf uiteraard een mooie korting. 

Ons team bekijkt graag samen met u de mogelijkheden voor uw bedrijf. Neem voor meer informatie gerust vrijblijvend contact met ons op. 

Dat kan telefonisch via +31 (0)13 571 67 68 of per e-mail naar info@packonline.nl. 

 

Banners 

Website Dagelijkse nieuwsbrief Wekelijkse nieuwsbrief 3 maanden 6 maanden 12 maanden 

Leaderboard Full banner 2) - € 1.751,00 € 3.153,00 € 5.604,00 

Skyscraper - € 1.926,00 € 3.466,00 € 6.162,00 

Leaderboard 3) - Niet van toepassing Niet van toepassing  € 1.000,00 

Medium rectangle Full banner 2) - € 1.926,00 € 3.466,00 € 6.162,00 

Skyscraper - € 2.101,00 € 3.782,00 € 6.723,00 

Leaderboard 3) - Niet van toepassing Niet van toepassing  € 1.000,00 

Leaderboard - Full banner 2) € 1.539,00 € 2.771,00 € 4.926,00 

- Skyscraper € 1.693,00 € 3.047,00 € 5.416,00 

- Leaderboard 3) Op aanvraag 5) Op aanvraag 5) Op aanvraag 5) 

Medium rectangle - Full banner 2) € 1.693,00 € 3.047,00 € 5.416,00 

- Skyscraper € 1.847,00 € 3.324,00 € 5.909,00 

- Leaderboard 3) Op aanvraag 5) Op aanvraag 5) Op aanvraag 5) 
 

mailto:info@packonline.nl
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Leaderboard Full banner 2) Full banner 2) € 2.171,00 € 3.907,00 € 6.947,00           

Skyscraper Skyscraper € 2.387,00 € 4.296,00 € 7.638,00         

Leaderboard 3) Leaderboard 3) Niet van toepassing Niet van toepassing Op aanvraag 5)             

Medium rectangle Full banner 2) Full banner 2) € 2.387,00 € 4.296,00 € 7.638,00           

Skyscraper Skyscraper € 2.604,00 € 4.687,00 € 8.333,00         

Leaderboard 3) Leaderboard 3) Niet van toepassing Niet van toepassing Op aanvraag 5)             

 
Vacatures 

Aantal Periode Tarief Korting 

Per vacature Onbeperkt € 175,00 Op aanvraag 5) 

 

Leveranciersindex 

Aantal Periode Tarief Korting 

Per bedrijf 12 maanden Op aanvraag 5) Gratis tijdens bannercampagne 4) 

 
Marktplaats 

Aantal Periode Tarief Korting 

Per machine Onbeperkt Op aanvraag 5) Op aanvraag 5) 

 

4) Uw profiel wordt tijdens een bannercampagne van 3, 6 of 12 maanden respectievelijk 3, 6 of 12 maanden gratis opgenomen in de leveranciersindex. 

5) Ons team bekijkt graag samen met u de mogelijkheden - afhankelijk van uw wensen en budget - voor uw bedrijf. Neem voor meer informatie gerust 

vrijblijvend contact met ons op. Dat kan telefonisch via +31 (0)13 571 67 68 of per e-mail naar info@packonline.nl. 

mailto:info@packonline.nl
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MEER INFORMATIE 
 

Pack Online 

Postbus 38 

5000 AA Tilburg 

T +31 (0)13 571 67 68 

E info@packonline.nl 

I www.packonline.nl 

 

Neem voor meer informatie gerust vrijblijvend contact met ons op. Dat kan telefonisch via +31 (0)13 571 67 68 of per e-mail 

naar info@packonline.nl. 

 

Deze mediakit is geldig vanaf 1 januari 2020. Alle in deze mediakit genoemde tarieven zijn exclusief het geldende BTW-tarief. Bij alle genoemde tarieven 

gaan wij er van uit dat alle benodigdheden kant-en-klaar door u worden aangeleverd. Voor wat betreft banners kunnen wij deze uiteraard ook voor u 

maken. Voor het opmaken berekenen we eenmalig € 175,00 aan opmaakkosten (ontwerp en één correctieronde). Hoewel wij aan het vervaardigen van 

deze mediakit de grootst mogelijke zorg hebben besteed, stellen wij ons niet aansprakelijk voor onvolkomenheden en/of onjuistheden van welke aard dan 

ook. Pack Online is een uitgave en geregistreerde handelsnaam van Van Berkel Media gevestigd te Tilburg. 

 

mailto:info@packonline.nl
http://www.packonline.nl/
mailto:info@packonline.nl

