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algemene informatie
Titel EW | Top 200 familiebedrijven van Nederland

Verschijning Abonnees – vrijdag 21 april 2023
Losse verkoop – zaterdag 22 april 2023

Uitgever Roularta Media Nederland

EW Lezers Man/Vrouw: 66% /33%
Leeftijd: 40+ 83%
Welstandsklasse: 66% W1/W2
Zakelijke beslissers: 50.000 merkbereik

Frequentie special 1x per jaar
Printbereik: 210.000 (NPMM-DGM-2022-I)

975.000 paginaweergave per maand
Google Analytics 2021 Q4 t/m 2022 Q3

61.000 nieuwsbriefabonnees
CTO: 17%, CTR: 8%, Open Rate: 45%
Frequentie: dagelijks

Media-exploitatie Adformix bv
Stationsplein 99-284 | 1703 WE Heerhugowaard
Telefoon 0 888 777 888 
ew@adformix.com
www.adformix.com | www.cstories.nl
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EW Magazine

ewmagazine.nl

EW nieuwsbrief

mailto:ew@adformix.com
http://www.adformix.com/
http://www.cstories.nl/


algemene informatie
Doelgroep
Het merk EW biedt u de mogelijkheid om direct te communiceren met een hoogopgeleide en 
welgestelde doelgroep. EW-lezers zijn kritisch, nieuwsgierig, eigenzinnig en willen zelf hun 
mening vormen. Ze zijn veelal zakelijk beslisser (ondernemer of bestuurder), vermogend, 
ondernemend en reislustig, gaan behendig om met geld, houden van comfort en lekker eten. 
Ze zijn maatschappelijk betrokken en hebben een brede interesse in politiek, economie, 
buitenland, cultuur en wetenschap.

EW 200 Familiebedrijven verschijnt 1x per jaar als speciale uitgave van EW. In deze uitgave 
worden de 200 grootste Nederlandse familiebedrijven onderzocht op hun mate van invloed op 
de Nederlandse samenleving.

Redactionele formule
EW bestaat sinds 1945 en is een opinieblad dat orde wil scheppen in de informatiechaos. En
dat vooral met betrekking tot de interessevelden: economie, politiek, financiën, wetenschap en 
cultuur.

Het levert een bijdrage aan bezinning, opinievorming en discussie over actuele onderwerpen.
De geselecteerde informatie wordt steeds voorzien van een gedegen analyse en een heldere, 
niet zelden gedurfde stellingname. Toegankelijk, compact en compleet. Nuchter, scherp en niet 
bang om met de feiten in de hand conclusies te trekken waar anderen nog niet aan toe zijn.
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tarieven 2023
Branded Content Partnerships

Inhoud
diverse onderdelen in print + online o.a.
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 EW
- 4 blogs op Cstories.nl

37.500

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

19.500

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

12.500

Brons partner Advertorial 1/2 pagina
- 25 exemplaren
- blog op Cstories.nl

6.950
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Voorbeeld: 3/1 pagina

Voorbeeld: 1/2 pagina

Online weergave
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inhoud partnerships
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INHOUDELIJKE PROFILERING ACTIVATIE

Platina Goud Zilver Brons Platina Goud Zilver Brons

Branded Content in EW 200 familiebedrijven verspreiding naar decision makers in NL Customer sidebar op uw branded channel

advertorial in EW – Top 200 familiebedrijven special 5 pag. 3 pag. 1 pag. 0,5 pag. ter promotie* van webinars 12 6 3 1

Branded Content op ewmagazine.nl/partners/top200 ter promotie* van whitepapers 12 6 3 1

intro advertorial bij publicatie op 
ewmagazine.nl/partners/top200-2023 ✓ ✓ ✓ ✓ ter promotie* van evenementen 12 6 3 1

promotie* t.b.v. lead generatie op registraties ✓ ✓ ✓ ✓
Promotie van jullie advertorial in nieuwsbrief *promotie leidt naar landingspagina eigen website deelnemer, waar deelnemer zelf de leads kan afvangen

promotie advertorial in nieuwsbrief EW 4 2 1 - Relatiemarketing exemplaren
verspreiding naar .000 abonnees ✓ ✓ ✓ - exemplaren EW 200 familiebedrijven special 100 75 50 25
BRANDING EXPOSURE CSTORIES.NL

Platina Goud Zilver Brons Platina Goud Zilver Brons

Eigen branded channel op www.ewmagazine.nl Additionele content exposure online – Cstories.nl

eigen url www.ewmagazine.nl/partners/top200-
2023/bedrijfsnaam

✓ ✓ ✓ ✓ jullie advertorial doorgeplaatst op Cstories.nl ✓ ✓ ✓ ✓

jullie banner (Leaderboard) op eigen
bedrijfspagina zichtbaar ✓ ✓ ✓ ✓ aantal videoquotes* t.b.v. Cstories.nl 3 2 1 -

aantal blog(s) Cstories.nl 4 3 2 1
advertorial op ewmagazine.nl/partners/top200-
2023/bedrijfsnaam

✓ ✓ ✓ ✓ *opnames videoquotes uitsluitend in één sessie gelijktijdig met fotografie

Additionele social media content exposure – Cstories.nl

advertorial verspreidt op social media van Cstories.nl ✓ ✓ ✓ ✓

blog(s) verspreidt op social media van Cstories.nl ✓ ✓ ✓ ✓
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