voor de ondernemende belegger

TARIEVENKAART online 2013
ALGEMENE INFORMATIE 2013
titel
: CASHCOW.nl
CASHCOW Daily
ondertitel : Voor de ondernemende belegger
uitgever
: TRIPLE i, Investment Publishers BV
Krijn Taconiskade 428
1087 HW Amsterdam
telefoon: +31(0)85 - 273 48 80
fax: +31(0)85 - 273 58 48
e-mail: cash@3xi.nl
website: www.cashcow.nl

CASHCOW.nl
unieke bezoekers : 40.000 per maand
CASHCOW Daily
verschijning
: dagelijkse e-mail nieuwsbrief
abonnees
: 15.000

CASHcow.nl Crossmediaal
Naast het magazine CASHCOW.nl, met tips, research en achtergrondinformatie, gaat CASHCOW.nl online
verder met actuele aanvullende informatie op de website en nieuwsbrief. Zo staat de website CASHCOW.nl
in het teken van beursnieuws, beleggingsfondsen, personal finance, vastgoed, vermogensbeheer en advies.
Tevens is er de dagelijkse digitale nieuwsbrief CASHCOW Daily, die gepersonaliseerd verzonden wordt.
Lezersprofiel
Doordat de lezers van CASHCOW.nl magazine en de nieuwsbrief en de website bezoeken, komt de doelgroep redelijk overeen. Adverteerders bereiken derhalve een zeer specifieke doelgroep: hoog opgeleide
mannen en vrouwen met een goede baan, een bovenmodaal inkomen en in het bezit van een eigen woning.
De bezoekers van CASHCOW.nl hebben ook een langere termijn beleggingshorizon. Belangrijke onderwerpen voor de lezers zijn beleggingsfondsen, vermogensbeheer, vastgoed(fondsen), online beleggen, fiscale
beleggingsmogelijkheden en andere alternatieve beleggingsvormen. Bovenmatige interesse is er voor nieuwe investeringsmogelijkheden.
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NIEUW: CASHCOW E-ZINE
Tweemaal per jaar zal er een interactieve CashCow e-zine worden verzonden. Deze e-zine bestaat uit zes
onderwerpen en zal redactioneel bestaan uit interviews, videos, kort nieuws, et cetera. Voor adverteerders
zijn er mogelijkheden in de vorm van onder meer advertorials, banners en video's.
VOORDELEN VOOR U ALS ADVERTEERDER
• Crossmediaal platform: Magazine, website, e-mailnieuwsbrief, e-zine.
• Gericht en rechtstreeks communiceren met een vermogende doelgroep.
• Direct meetbaar.
tarieven CASHCOW.nl
Advertentie
Formaat
Skyscraper
120x600 (pixels)
Rectangle
336x280 (pixels)
Leaderboard 1000x90 (pixels)
Logo link
Tekst + beeld
Advertorial
Tekst
Tekst-ad
Tekst
Partnerlink
Integreren website

Kosten
2 1.500,2 2.500,2 2.000,2 1.500,2 2.500,2 995,2 10.000,-

tarieven CASHCOW Daily
Advertentie
Formaat
Button
120x90 (pixels)
Skyscraper
120x600 (pixels)
Full banner
468x60 (pixels)
Advertorial
Tekst
Partnermailing html

Per week
Per maand
2 550,2 1.250,2 995,2 2.450,2 1.750,2 4.250,2 1.950,2 4.500,2 3.000,- per keer

Per
Maand
Maand
Maand
Maand
Maand
Maand
Jaar

Aanleverspecificaties
De online advertenties kunnen op verschillende manieren aangeleverd worden: als gif-, jpg- of flashbestand. Flash-bestanden kunnen echter alleen op de site geplaatst worden en niet in de nieuwsbrief.
U kunt uw materiaal aanleveren bij traffic@3xi.nl.
CONTACT
Voor meer informatie over advertentiemogelijkheden, tarieven of boekingen kunt u contact opnemen met
Ferry Roersma via +31(0)85 - 273 48 81 of f.roersma@3xi.nl, of met Ivo de Beurs via +31(0)85 - 273 48 82 of
i.debeurs@3xi.nl

Website: CASHCOW.nl

Nieuwsbrief: CASHCOW DAILY
Partnermailing

