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algemene informatie
Titel Emerce 100

Verschijning Vrijdag 28 april 2023

Reserveren deelname uiterlijk maandag 6 maart 2023

Uitgegeven door Emerce
Oplage 30.000 exemplaren

Frequentie special 1 x per jaar

Website www.emerce.nl
Unieke bezoekers 525.000 / maand

Nieuwsbrief
Oplage 23.000 nieuwsbriefabonnees

Media-exploitatie Adformix bv
Stationsplein 99-284 | 1703 WE Heerhugowaard
Telefoon 0 888 777 888
secretariaat@adformix.com
www.adformix.com | www.cstories.nl 
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algemene informatie
Doelgroep
Emerce is al sinds 1998 het belangrijkste multimediale platform voor beslissers die opereren op 
het snijvlak van digitale marketing, media en e-business. Emerce loopt voorop in het signaleren 
van opkomende technologieën en vernieuwende bedrijfsconcepten.

Verspreiding
Emerce 100 heeft een totaal verspreide oplage van 30.000 exemplaren naar een zorgvuldige 
selectie van beslissers uit het Emerce bestand, welke de uitgave op naam ontvangen.

Redactionele formule
Op 28 april 2023 verschijnt de achttiende editie van de Emerce 100, een speciale jaarlijkse 
uitgave. Hierin publiceren we hoe beslissers, werkzaam op het gebied van online marketing, 
ICT en e-business, de prestaties van leveranciers van diensten in de e-business- en 
marketingbranche in het afgelopen jaar hebben beoordeeld. Het imago-onderzoek wordt 
gedaan in samenwerking met onderzoeksbureau Motivaction. Dit onderzoek biedt houvast bij 
het kiezen van bureaus in de online branche en is voor de namen in de lijst een mooie 
onderscheiding voor hun werk.

Zowel Emerce 100 als de online branche is in de afgelopen jaren zodanig gegroeid dat het niet 
meer gaat om enkel een top 100. Het gaat om de beste bedrijven in de online branche en dit 
zijn er tegenwoordig veel meer dan 100!
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(ingangsdatum 01-11-2022) tarieven 2023
Branded Content Partnerships
Deelname
looptijd 12 maanden

Inhoud 
diverse onderdelen in print + online 
voor alle details en onderdelen  partnerships zie pag. 5

Euro 
excl. btw

Platina partner Advertorial 5/1 pagina (opeenvolgend)
- 100 exemplaren
- 4 x promotie via nieuwsbrief Emerce
- 4 blogs op Cstories.nl

27.960

Goud partner Advertorial 3/1 pagina (opeenvolgend)
- 75 exemplaren
- 3 x promotie via nieuwsbrief Emerce
- 3 blogs op Cstories.nl

15.690

Zilver partner Advertorial 1/1 pagina
- 50 exemplaren
- 2 x promotie via nieuwsbrief Emerce
- 2 blogs op Cstories.nl

9.750

Brons partner Advertorial 1/2 pagina 
- 25 exemplaren
- 1 x promotie via nieuwsbrief Emerce
- 1 blog op Cstories.nl

5.155
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Voorbeeld: 3/1 pagina

Voorbeeld: 1/1 pagina

Online weergave

Voorbeeld: 1/2 pagina



inhoud partnerships
INHOUDELIJKE PROFILERING

Platina Goud Zilver Brons

Branded Content in Emerce 100 magazine verspreiding naar 30.000 gekwalificeerde beslissers 

advertorial in Emerce 100 special 5 pag 3 pag 1 pag 0,5 pag

Branded Content op www.Emerce.nl met meer dan 350.000 bezoekers per maand

publicatie advertorial op Emerce.nl ✓ ✓ ✓ ✓

Extra promotie advertorial via tekstadvertentie in Emerce nieuwsbrief

promotie advertorial in Emerce nieuwsbrief 4 3 2 1

BRANDING

Platina Goud Zilver Brons

Eigen branded channel op www.emerce.nl

eigen url www.Emerce.nl/bedrijven/bedrijfsnaam (SEO) ✓ ✓ ✓ ✓

credits voor vacatureslots van 2 maanden voor het 
publiceren van jullie ICT en management vacatures
(emercejobs.nl)

10 5 3 1

jullie Emerce 100 advertorial doorgeplaatst op 
Emerce.nl/bedrijven/bedrijfsnaam ✓ ✓ ✓ ✓

jullie persberichten publiceren 10 5 3 1

ACTIVATIE

Platina Goud Zilver Brons

Sidebar op eigen branded channel aantal keer aan te passen vanaf 28 april 2023 – 28 april 2024

ter promotie* van webinars 12 6 3 1

ter promotie* van whitepapers 12 6 3 1

ter promotie* van evenementen 12 6 3 1

*promotie leidt naar landingspagina eigen website deelnemer, waar deelnemer zelf de leads kan afvangen

Relatiemarketing exemplaren

exemplaren Emerce 100 100 75 50 25
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*Alle door de deelnemer aan te leveren branding onderdelen voor Emerce.nl worden geplaatst onder voorbehoud van goedkeuring van de redactie van Emerce 



inhoud partnerships
EXPOSURE CSTORIES.NL

Platina Goud Zilver Brons

Additionele content exposure online – Cstories.nl

jullie advertorial doorgeplaatst op Cstories.nl ✓ ✓ ✓ ✓

aantal videoquotes* t.b.v. Cstories.nl 3 2 1 -

aantal blog(s) Cstories.nl 4 3 2 1

Additionele social content exposure – Cstories.nl

jullie advertorial vanuit Cstories.nl gepost ✓ ✓ ✓ ✓

jullie blog(s) vanuit Cstories.nl gepost ✓ ✓ ✓ ✓

*opnames videoquotes uitsluitend in één sessie gelijktijdig met fotografie
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NETWERKEN

Platina Goud Zilver Brons

1 x per jaar meet and greet redactie team Emerce ✓ ✓ ✓ ✓

1 x expert leveren voor Emerce expertpannel ✓ ✓ ✓ ✓
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