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algemene informatie
Management Scope: A meeting of minds
Doelgroep

Decision Makers en hun staf van Nederlands grootste bedrijven en organisaties. Bestuurders,
directieleden, topmanagers, commissarissen en toezichthouders. Daarnaast wordt
Management Scope goed gelezen door alle professionele adviseurs die bij boardroom-issues
betrokken zijn.

Verspreiding

Magazine: Management Scope-uitgaven worden 10 keer per jaar aan de totale oplage van
12.500 abonnees op naam verstuurd.
Online: Managementscope.nl heeft gemiddeld 70.000 bezoekers per maand en biedt naast
nieuws ook een zeer actuele bedrijven- en bestuurdersdatabase aan.
Nieuwsbrief: 8.000 Managementscope.nl nieuwsbrief opt-in abonnees ontvangen wekelijks de
nieuwsbrief met boardroom updates.

Redactionele formule

Management Scope is hét platform voor de top van zakelijk Nederland. De redactionele mix
bestaat uit interviews met ceo’s en andere aansprekende bestuurders, analyses en discussies
over strategische bedrijfsvraagstukken, leiderschap, governance, finance en relevante
maatschappelijke en technologische ontwikkelingen. Het hoge redactionele niveau wordt o.a.
gegarandeerd door de unieke formule van bestuurders die door een vaste groep, bestaande uit
collega-bestuurders, worden geïnterviewd.
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Advertentietarieven 2022
Print

Media Partnerships

Formaat

Euro excl. btw

2/1 pagina advertentie

14.500

1/1 pagina advertentie

7.500

1/1 pagina advertentie Cover

Cover 2, 3, of 4

Advertorial** 4/1 pagina print (opeenvolgend)
- 100 exemplaren
- 4 x promotie via nieuwsbrief Mgmt Scope
- 4 x blogs op Cstories.nl
- 4 x videoquotes op Cstories.nl

30.950

Goud partner

Advertorial** 2/1 pagina print (opeenvolgend)
- 75 exemplaren
- 2 x promotie via nieuwsbrief Mgmt Scope
- 3 x blogs op Cstories.nl
- 3 x videoquotes op Cstories.nl

16.650

Zilver partner

Advertorial** 1/1 pagina print
- 50 exemplaren
- 1 x promotie via nieuwsbrief Mgmt Scope
- 2 x blogs op Cstories.nl
- 2 x videoquotes op Cstories.nl

8.995

4.500

Online
Soort

Euro excl. btw

duur

Leaderboard banner

Gemiddeld 38.000 impressies
per week

3.000

één week

Medium rectangle banner

Gemiddeld 24.000 impressies
per week

2.250

één week

Advertorial* website

Gemiddeld 17.000 impressies
per week

2.100

één week

1.200

één week

Euro
excl. btw

Platina partner

8.500

1/2 pagina advertentie liggend

Advertorial* nieuwsbrief

Inhoud
onderdelen in print + online

** Advertorials van de media partnerships worden afgenomen door onze tekstschrijvers en fotografen, uiteraard wordt de tekst
en inhoud met u afgestemd.

* Online advertorials dienen zelf gemaakt te worden en bieden mogelijkheid om door gelinkt te worden naar eigen website
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