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algemene informatie

Titel MT500

Verschijning donderdag 22 juni 2023

Reserveren deelname uiterlijk maandag 1 mei 2023

Uitgegeven door MT/Sprout
Oplage min. 30.000 exemplaren

Frequentie special 1 x per jaar
Verschijningsdag donderdag

Website www.mtsprout.nl
Pageviews 475.000+ / maand
Unieke bezoekers 250.000+ / maand

Nieuwsbrief
Oplage 50.000 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 

2Media-exploitatie MT500 - Adformix bv | T. 0888 777 888 | www.adformix.com



Media-exploitatie MT500 - Adformix bv | T. 0888 777 888 | www.adformix.com

algemene informatie
MT500: 
MT500: Wat zijn de bedrijven met de beste reputatie van Nederland?
Welk bedrijf in Nederland heeft de beste reputatie bij zijn 'peers'? Elk jaar vraagt MT/Sprout 
duizenden ondernemers, managers, bestuurders en c-level naar de reputatie van de 
concurrentie in de markt. Met als resultaat de MT500, de lijst van de 500 bedrijven met de 
beste reputatie.

Doelgroep
MT/Sprout richt zich op zakelijke beslissers in midden- en grootzakelijke organisaties. Zakelijke 
beslissers vormen een zeer invloedrijke en drukbezette doelgroep. MT/Sprout biedt hen een 
platform voor kennis, inspiratie, herkenning en verrassing.

Verspreiding
MT500 heeft een totaal verspreide oplage van min. 30.000 exemplaren naar een zorgvuldige 
selectie van beslissers uit het MT/Sprout-bestand, welke de uitgave op naam ontvangen.

Redactionele formule
Wat koopt een bedrijf voor een positief imago? Gaan de grote orders en getalenteerde 
managers nu echt naar die bedrijven van grote naam en faam? Wat moet je er aan doen om op 
de shortlist van potentiële werknemers, klanten en wellicht zelfs beleggers te komen? Dit alles 
vindt u in de MT500/Sprout.
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tarieven 2023
Media Partnerships
Inhoud 
diverse onderdelen in print + online 
voor alle details en onderdelen  partnerships zie pag. 5

Euro 
excl. btw

Platina 
partner

Advertorial (business story) 5/1 pagina (opeenvolgend)
- 100 exemplaren
- 4x promotie van de advertorial in de nieuwsbrief MT/Sprout
- 4 blogs op Cstories.nl

27.495

Goud 
partner

Advertorial (business story) 3/1 pagina (opeenvolgend)
- 75 exemplaren
- 2x promotie van de advertorial in de nieuwsbrief MT/Sprout
- 3 blogs op Cstories.nl

17.595

Zilver 
partner

Advertorial (business story) 1/1 pagina
- 50 exemplaren
- 1x promotie van de advertorial in de nieuwsbrief MT/Sprout
- 2 blogs op Cstories.nl

10.995

Brons 
partner

Advertorial (business story) 1/2 pagina 
- 25 exemplaren
- 1 blog op Cstories.nl

6.490
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Advertentiemogelijkheden
Euro 
excl. 
btw

2/1 pagina full colour 
1/1 pagina full colour

17.490
10.890

Voorbeeld: 3/1 pagina

Voorbeeld: online weergave

Voorbeeld: 1/1 pagina

Voorbeeld: 1/2 pagina



inhoud partnerships
INHOUDELIJKE PROFILERING

Platina Goud Zilver Brons

Branded Content in MT500 magazine verspreiding naar min. 30.000 gekwalificeerde beslissers 

advertorial (business story) in MT500 gids (print) 5 pag. 3 pag. 1 pag. 0,5 pag.

Advertorial (business story) op www.mt.nl met meer dan 300.000 bezoekers per maand

publicatie advertorial (business story) op mtsprout.nl ✓ ✓ ✓ ✓

Promotie van de advertorial (business story) in de MT/Sprout nieuwsbrief

promotie advertorial (business story) in nieuwsbrief 4 3 2 1

BRANDING

Platina Goud Zilver Brons

Eigen partnerpagina op www.mtsprout.nl

eigen url www.mtsprout.nl/partner/bedrijfsnaam ✓ ✓ ✓ ✓

jullie advertorial (business story) op 
www.mtsprout.nl/partner/bedrijfsnaam

5 pag. 3 pag. 1 pag. 0,5 pag.

jullie persberichten publiceren 10 5 3 1

jullie directie-en managementvacatures publiceren als 
credits voor vacatureslots van 2 maanden 

10 5 3 1

ACTIVATIE

Platina Goud Zilver Brons

Promotieartikelen op de partnerpagina

ter promotie* van webinairs 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 van de partner, waar de partner zelf de leads kan afvangen

Relatiemarketing exemplaren

exemplaren MT500 100 75 50 25
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inhoud partnerships
EXPOSURE CSTORIES.NL

Platina Goud Zilver Brons

Additionele content exposure online

jullie advertorial (business story) doorgeplaatst op 
Cstories.nl

✓ ✓ ✓ ✓

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

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

*opnames videoquotes uitsluitend in één sessie gelijktijdig met fotografie

Additionele social content exposure

jullie advertorial (business story) vanuit Cstories.nl 
gepost

✓ ✓ ✓ ✓

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

Platina Goud Zilver Brons

1 x per jaar meet and greet redactieteam MT/Sprout ✓ ✓ ✓ ✓
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