MANAGEMENT

Tarieven 2019 (rev. 2019-1)
Titel
Oplage
Verschijnt
Frequentie
Unieke bezoekers
Nieuwsbrief

Emerce 100
30.000 exemplaren
9 april 2019
1 x per jaar
280.000 / maand
67.000

Media-exploitatie
Adformix BV
Stationsplein 99 - 284
1703 WE Heerhugowaard
T. 0888 777 888
emerce@adformix.com
www.adformix.com

Uitgever
Emerce
Willem Fenegastraat 4-B
1096 BN Amsterdam
www.emerce.nl

Cross Media Partnerships
Deelname - looptijd 12 maanden
Platina partner (advertorial/programmatorial)
Goud partner (advertorial/programmatorial)
Zilver partner (companytorial)
Brons partner (thematorial)

Inhoud (voor details partnerships zie pag. 2)
4/1 pagina (opeenvolgend) + online
2/1 pagina spread + online
1/1 pagina + online
1/2 pagina + online

Advertentie mogelijkheden
1/1 pagina full colour Cover 2, 3, 4
1/1 pagina full colour

Formaten (bxh in mm)
Bladspiegel
206 x 275
Zetspiegel 1/1 190 x 265

Euro (excl. BTW)
25.995,13.250,8.235,4.350,-

7.950,6.350,-

Doelgroep
Beslissers in strategische posities (algemeen management, sales management, ICT-management en marketing
management).
Verspreiding
magazine: 30.000 exemplaren op naam naar een zorgvuldige selectie van beslissers uit het Emerce bestand
Online: www.emerce.nl (Emerce is het multi channel platform over online business en marketing)
www.Cstories.nl (onafhankelijk business storytelling platform)
Redactionele formule
De Emerce 100 is een speciale uitgave van Emerce en verschijnt jaarlijks. Op basis van een imago-onderzoek
uitgevoerd door een gerenomeerd onderzoeksbureau worden de 100 beste e-businessleveranciers beoordeeld op
know-how, prijs, kwaliteit van de dienstverlening en betrouwbaarheid. De Emerce 100 biedt inzicht in de belangrijkste
spelers in de markt en is hét naslagwerk voor de branche.
De Emerce 100 biedt u de mogelijkheid om uw organisatie via een advertorial of advertentie te profileren onder 30.000
strategische beslissers in Nederland.
Bijzonderheden
De business stories worden in een vast door de uitgever voorgeschreven lay-out opgemaakt
Bureaukorting geldt uitsluitend voor afname van een advertentie.
Verschijning dinsdag 9 april 2019

2/1 of 4/1 partnership interview
1/1 of 1/2 partnership interview
Advertentie

Sluit/reserveren
voor
15-02-2019
22-02-2019
15-03-2019

Uiterste mogelijkheid
interview afname
22-02-2019
01-03-2019
n.v.t.

Aanleveren
(beeld)materiaal
n.v.t.
04-03-2019
19-03-2019

Uw digitale business story is vindbaar en deelbaar via uw eigen (social) media en die van Cstories.nl en het platform
www.cstories.nl en via www.emerce.nl

Cstories.nl © Powered by: Flex4media | Het Financieele Dagblad | Computable | Emerce | Elsevier Weekblad | IDG | MT | mgmt.. Scope
Alle orders worden afgesloten en uitgevoerd overeenkomstig de regels van het advertentiewezen, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank en bij
de kamers van koophandel in Nederland .

MANAGEMENT

Cross Media Partnerships - Emerce 100 - 2019
Onderdelen
Totaalprijs excl. Btw in euro's
looptijd partnership in maanden

Platina
4/1
25.995

Goud
2/1
13.250

Zilver
1/1
8.235

Brons
1/2
4.350

12 mnd

12 mnd

12 mnd

12 mnd

1 pag

0,5 pag

INHOUDELIJKE PROFILERING
Storytelling in Emerce 100 magazine verspreidt naar 30.000 gekwalificeerde beslissers
business story in Emerce 100 special
4 pag
2 pag
Storytelling op www.Emerce.nl met meer dan 280.000 bezoekers per maand
intro business story bij publicatie op Emerce.nl/home
✓
intro business story gepubliceerd op Emerce.nl
✓

✓
✓

✓
✓

✓
✓

Storytelling via Emerce email nieuwsbrief verspreiding naar 37.000 abonnees
business story mee in Emerce nieuwsbrief
3

2

2

1

Extra promotie business story via tekst advertentie in nieuwsbrief naar 37.000 abonnees
promotie business story in nieuwsbrief
4
2
verspreiding naar 37.000 abonnees
✓
✓

1

✓

BRANDING
Eigen branded channel op www.Emerce.nl
eigen url www.Emerce.nl/uwbedrijfsnaam (SEO)
uw business story op Emerce.nl/uwbedrijfsnaam
uw ICT- en management vacatures publiceren als
credits voor vacatureslots van 2 maanden
uw persberichten publiceren

✓

✓

✓

✓

4 pag
10

2 pag
5

1 pag
3

0,5 pag
1

10

5

3

1

12
12
12

6
6
6

3
3
3

1
1
1

100

75

50

25

✓
✓

✓
✓

✓
✓

✓
✓

✓

✓

✓

✓

3
4

2
3

1
2

1

✓
✓
✓

✓
✓
✓

✓
✓
✓

✓
✓
✓

✓

✓

✓

✓

ACTIVATIE
Sidebar op eigen branded channel
ter promotie* van webinars - aantal keer aan te passen
ter promotie* van whitepapers - aantal keer aan te passen
ter promotie* van evenementen - aantal keer aan te passen
aanpassingen vanaf 1 april 2019 - 31 maart 2020
Relatiemarketing exemplaren
uw eigen exemplaren van de Emerce100-special

NETWERKEN
1 x per jaar meet and greet redactie team Emerce
1 x expert leveren voor Emerce expertpannel

EXPOSURE Cstories.nl
Additionele content exposure online - Cstories.nl
uw business story doorgeplaatst op Cstories.nl
aantal video quotes t.b.v. Cstories.nl
aantal blogs Cstories.nl
Additionele social media content exposure - Cstories.nl
uw business story vanuit Cstories.nl getwitterd
uw business story vanuit Cstories.nl op LinkedIn gepost
per blog Cstories.nl Twitter bericht

MEDIAKIT Cstories.nl
Mediakit t.b.v. uw eigen (social media) kanalen

Alle orders worden afgesloten en uitgevoerd overeenkomstig de regels van het advertentiewezen, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank en
bij de Kamers van Koophandel in Nederland.

