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unieke bezoekers : 30.000 per maand
InFinance daily
verschijning		 : dagelijkse e-mail nieuwsbrief
abonnees		 : 11.000

InFinance.nl crossmediaal
Naast het magazine InFinance,met verschillende vaste onderwerpen, gaat InFinance.nl online verder
met actuele aanvullende informatie op de website en nieuwsbrief. Zo vindt u op de website InFinance.nl
informatie over o.a. Financiële Planning, Hypotheken, Pensioenen, Beleggen, Kredieten, Schade, Employee
Benefits, ICT/Software, Sparen, Carrière, Marketing en Management. Tevens is er de dagelijkse digitale
nieuwsbrief InFinance Daily, die gepersonaliseerd verzonden wordt.
LEZERSPROFIEL
Met InFinance.nl bereikt u beslissers in de financiële dienstverlening. Denk hierbij aan directie en
management van intermediairbedrijven, directie en management van banken en verzekeraars,
financieel adviseurs, maar ook gecertificeerde specialisten als hypotheekadviseurs, makelaars,
pensioenadviseurs, financieel planners, schadeadviseurs en accountants. Verder wordt aan de toekomst
gedacht door ook adviseurs in opleiding te bereiken.
INFINANCE.NL
Het succes van adverteren zit altijd in de mix. De website InFinance.nl en de nieuwsbrief InFinance Daily
vormen een actuele aanvulling op het magazine. De sterke multimediamix print, internet en e-mail zorgt
voor het succes. Hiermee beschikken adverteerders over een uniek financieel platform. Naast de vaste
onafhankelijke redactie zorgen veel gespecialiseerde en gerenommeerde gastredacteuren en freelancers
voor een kwalitatief hoogwaardige invulling.
INFINANCE DAILY
Via InFinance magazine, InFinance.nl en vele daaraan gelieerde sites en uitgaven kan men zich gratis
abonneren op de nieuwsbrief. Nadat ze zich aangemeld hebben, ontvangen ze dagelijks de nieuwsbrief.
Hiermee kan gericht en rechtstreeks met de doelgroep gecommuniceerd worden. E-mailmarketing is een
zeer krachtige marketingtool om de omzet mee te verhogen en uw doel te kunnen bereiken.
NIEUW: INFINANCE E-ZINE
Tweemaal per jaar zal er een interactieve InFinance e-zine worden uitgegeven. Deze e-zine bestaat uit zes
onderwerpen en zal redactioneel bestaan uit interviews, video's, 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 communiceren, rechtstreeks met de doelgroep.
• Direct meetbaar.
tarieven infinance.nl
Advertentie
Formaat
Skyscraper
120x600 (pixels)
Rectangle
336x280 (pixels)
Leaderboard 1000x90 (pixels)
Logo link
Tekst + beeld
Advertorial
Tekst		
Tekst-ad
Tekst		

Kosten per week
2 1.250,2 1.750,2 1.750,2 950,2 1.950,2 950,-

Partnerlink

2 15.000,- per jaar

Integreren website

Kosten per maand
2 2.995,2 3.950,2 3.950,2 1.950,2 4.500,2 1.950,

tarieven infinance Daily
Advertentie
Formaat
Button
120x90 (pixels)
Skyscraper
120x600 (pixels)
Full banner
468x60 (pixels)

Kosten per week
2 650,2 1.250,2 1.250,-

Kosten per maand
2 1.750,2 3.250,2 3.250,-

Advertentie
Advertorial

Per dag
2 995,-

Per week
2 2.950,-

Formaat
Tekst		

Aanleverspecificaties
De online advertenties kunnen op verschillende manieren aangeleverd worden: als gif-, jpg- of flash-bestand.
Flash-bestanden kunnen echter alleen op de site geplaatst worden en niet in de nieuwsbrief. U kunt uw
materiaal aanleveren bij traffic@3xi.nl.
infinance Daily partnermailing
Tevens hebben we de mogelijkheid om een InFinance partner-nieuwsbrief te verzenden. Dit betekent
dat de gehele inhoud van de nieuwsbrief door de adverteerder gevuld zal worden, eventueel in samenwerking met onze redactie. De kosten hiervoor bedragen 2 5.000,- per zending.
CONTACT
Voor meer informatie over advertentiemogelijkheden, tarieven, boekingen of deelname aan Hypovak kunt
u contact opnemen met Anton Nota via +31(0)85 - 273 48 83 of a.nota@3xi.nl, of met Tim Chengadu via
+31(0)85 - 273 48 88 of t.chengadu@3xi.nl
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