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Adformatie is hét crossmediaal platform voor de marketing
professional. Met 24 uur per dag nieuws, achtergronden en 
ontwikkelingen uit de wereld van marketing, media, creatie en 
communicatie. Het platform bestaat uit de journalistiek 
onafhankelijke vakglossy Adformatie, de website Adformatie.nl, 
de dagelijkse en wekelijkse emailnieuwsbrief, de live talkshow 
Adformatie Connects Live, een Ezine (digitaal magazine) een 
online vacaturebank en diverse congressen en seminars. 

Doelgroep 
Alle professionals die bezig zijn met de vraag ‘hoe merken 
en organisaties zich gedragen’. Dus brand managers, content 
marketeers, cmo’s, communication directors, reputatie managers, 
creatieven, mediastrategen en pr consultants, maar ook natuurlijk 
growth hackers, seaspecialisten, creators en dataanalisten. 

LEZERSDOELGROEP
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Functies
Eigenaar /Partner/CEO

Communicatie/PR/Marketing adviseur

CMO/Marketing Directeur/Manager

Marketeer

Accountmanager

Communicatie/PR medewerker

Communicatie/PR manager

Art/Creative director

Commercieel directeur
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11%

8%
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5%

5%
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Branches
Marketing & Strategie

Reclamebureau

Media exploitant

Communicatie & PR

Finance

Zakelijke dienstverlening

Industrie

Online bureau

Mediabureau

10%

10%

9%

6%

5%
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4%

4%
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Interesses
Merkstrategie

Campagnes

Media

Carrière

PR

Bureau’s

Digital transformation & tech

Reputatiemanagement

Gedragsverandering

6%

6%

6%

6%

5%

5%

5%

5%

5%

127.000
volgers social media

2
onderzoeken

3
opleidingen

2
cursussen en  
masterclasses

10
events en  

congressen

4
awards en  

verkiezingen

140
partners en 

adverteerders

800
vacatureplaatsingen

25
contentpartners

350.000
unieke bezoekers

7.500
abonnees

103.000
nieuwsbrief abo’s Abonnees

Advertising Educatie

Events & 
Communities

Research

Content

Database



VACATURES
De vacaturebank van Adformatie.nl brengt 
werkgevers in beeld bij de beste kandidaten. 
Zowel ambitieuze werkzoekenden als 
hoogopgeleide marcomprofessionals die niet 
actief op zoek zijn. De unieke combinatie van 
een vacaturesite mét vakinhoudelijke content 
én een sterk merk garandeert dat dit lukt.

ADVERTISING MOGELIJKHEDEN

 Standaard vacature         Spotlight vacature
Je vacature is 30 dagen live te zien op www.adformatie.nl, gaat 1x mee in het vacature
overzicht in de Adformatie nieuwsbrief en wordt gepost op Twitter.  
Een spotlight vacature krijgt extra exposure: een prominente positie aan de bovenkant 
van de vacaturesite en eenmalig een advertorial in de emailnieuwsbrief.

WEBSITE
De website van Adformatie (www.adformatie.nl) is opgebouwd uit topics, die 
elk specifiek nieuws, achtergronden, blogs, opiniestukken en dossiers bevatten.

ADVERTISING MOGELIJKHEDEN

 Display advertising 
 Advertorial 
 Whitepaper 

 Poll
  Content partnership

Naast reguliere bannerformaten, biedt de website van 
Adformatie diverse branded contentmogelijkheden, 
waarmee je met relevante content de juiste doelgroep bereikt 
en je organisatie positioneert als autoriteit of kennispartner. 
Met een content partnership verbind je je als kennispartner 
aan één of meerdere topics. Je kunt kennis etaleren op de 
eigen partnerpagina van je organisatie op de website. 
Bijdragen worden op de homepage, binnen het relevante 
topic en in de nieuwsbrief onder de aandacht gebracht bij de 
bezoekers. We kunnen de artikelen ook inhouse produceren, 
dat scheelt jou tijd en levert gegarandeerd goede artikelen op. 

  390.000 bezoekers per maand* 
 787.000 pageviews per maand*

NIEUWSBRIEVEN
 Oplage dagelijkse nieuwsbrief: 35.000*
  Oplage wekelijkse themanieuwsbrief marketing: 15.000*
  Oplage wekelijkse themanieuwsbrief communicatie: 15.000*
  Oplage wekelijkse themanieuwsbrief Adformatie: 19.500*
  Oplage wekelijkse themanieuwsbrief Creatie: 6.000*
  Oplage dagelijkse redactieupdate einde van de dag: 10.000*

ADVERTISING MOGELIJKHEDEN

 Full banner 
 Advertorial

Adformatie verspreidt dagelijks het laatste nieuws over marketing, media, creatie en communicatie. Wekelijks versturen 
we themanieuwsbrieven, waarmee we een specifiek topic belichten. De emailnieuwsbrieven bevatten nieuws, reacties 
op bepaalde nieuwsitems, een column, campagnes, partnerbijdrages, white papers en de laatste vacatures.

*April 2020

EVENTS
Adformatie organiseert jaarlijks diverse grote en kleinere congressen en seminars. Op en 
rond deze events bieden we diverse mogelijkheden om je bedrijf zowel qua branding als 
inhoudelijk te profileren. Een overzicht van de geplande events vind je op: 
www.adformatie.nl/events

ADVERTISING MOGELIJKHEDEN

Informeer bij onze accountmanagers 
naar de mogelijkheden.

SOCIAL MEDIA

LinkedIngroep: 
40.000 members*

Facebook: 
18.000 volgers*

Twitter: 
68.000 volgers*

Instagram: 
3.100 volgers*

ADVERTISING MOGELIJKHEDEN

Neem contact met ons op voor meer informatie 
over de diverse mogelijk heden om via onze 
social mediakanalen jouw doelgroep te bereiken.

Totaal maandelijks bereik social media (impressies): 1.050.000.

https://www.linkedin.com/company/adformatie/
https://nl-nl.facebook.com/adformatie
https://twitter.com/adformatie
https://www.instagram.com/adformatie/


TARIEVEN PRINT
ADVERTENTIES
2/1 pagina € 7.500 

1/1 pagina € 4.500 

1/2 pagina € 2.950 

Toeslag voorkeursplaatsing 15%

1 19 feb Innovatie

2 23 april Sport en Best of Class Marketing. Dutch Marketing Awards met de 
Marketeer of the year

3 28 mei Retail en Marktonderzoek

4 25 juni Content en Creatie

5 24 sept Digital en Technologie. Dutch Creativity Awards met de uitreiking  
van de Lampen en SPIN

6 22 okt Merkstrategie. 24 Festival met het Grote Marketing Congres,  
de Effie uitreiking en de uitslagen van de Grote Marketing Enquête

7 19 nov Communicatie en gedragsbeïnvloeding

8 17 dec Media Outlook met de Minds in Media

FORMAAT (BREEDTE X HOOGTE)
Bladspiegel 226 x 300 mm

Staand Liggend

1/1 pagina 226 x 300 mm

1/2 pagina 186 x 120 mm

PLUSPROPOSITIE
Meehechter, bijsluiter, insert, etc. Prijs op aanvraag

BRANDED CONTENT
2/1 pagina showcase € 7.500 + productiekosten

1/1 pagina showcase € 4.500 + productiekosten

Sponsored special Prijs op aanvraag

TARIEVEN ONLINE
DISPLAY/MOBIELE ADVERTENTIES

Run of Site Topic

Leaderboard € 40 cpm € 60 cpm

Rectangle € 50 cpm € 75 cpm

Billboard € 60 cpm € 75 cpm

Video € 70 cpm € 90 cpm

BRANDED CONTENT
Homepage advertorial € 800 per 2 dagen / € 300 extra per dag

Whitepaper € 750 + € 50 per lead 

Poll € 1.000 per week

Content partnership € 1.500 per maand (min. 6 maanden)
Productie door Adformatie: € 500 per artikel.

Dossier € 2.500 per week

Topic partnership € 2.000 per maand

NIEUWSBRIEF (tarief per plaatsing)
Fullbanner € 750

Advertorial € 900

VACATURES
Standaard vacature € 630

Spotlight vacature € 980

SOCIAL MEDIA
Twitter post € 895

Instagram update € 500

LinkedIn page post € 750

Linkedin group post € 750

Facebook update € 1495

DATABASE
Partnermailing 

Prijs op aanvraag

Je kunt al een geruime tijd de Adformatie doelgroep targetten op ‘vaste’ gegevens als functie, branche 
en bedrijfsgrootte. Je kunt nu ook bezoekers targetten op hun leesgedrag. Een heel waardevolle 
aanvulling, omdat je dan kunt aansluiten bij iemands interesse. Dat maakt jouw boodschap relevanter 
en dat levert warmere leads op! Informeer bij onze accountmanagers naar de mogelijkheden.

THEMA’S 2021
NR DATUM THEMA



Sales 
sales@adformatie.nl | 0205733622

 Floris van Dam 
floris@adformatie.nl | 0645066560

 Robert de Vries 
robert@adformatie.nl | 0629550977

 Shirley de Goeij
shirley@adformatie.nl | 0646189822

Partnermanager 
Ragini Tedjai 
ragini@adformatie.nl 
0205733632

Traffic & orderadministratie 
Michelle Kerstjens 
traffic@adformatie.nl 
0205733664

Website 
www.adformatie.nl/adverteren

CONTACTGEGEVENS

ADFORMATIE CONNECTS LIVE – LIVE TALKSHOW

TARIEVEN
Video promo 6 sec € 250

Video promo 30 sec € 750

Aftiteling sponsoring € 250

Adformatie Connects Live is een live talkshow die wordt 
gestreamed vanuit Capital C in Amsterdam. Elke aflevering 
bereikt gemiddeld zo’n 2.200 unieke kijkers uit de marcom, 
creatieve en media branche.

Feedback op Adformatie Connects Live uit de markt:

‘ Goed te zien dat Adfo juist nu niet alleen zichzelf opnieuw 
uitvindt, maar ook nog eens de vinger precies op de pols heeft.’ 
‘ Complimenten voor jullie vernieuwing, actualiteit en boeiende 
analyses in deze tijd. Jullie zijn zeer waardevol voor iedereen in 
de markt, en bewijzen dat in deze tijd meer dan ooit! ’ 
‘ Een compliment; jullie zijn met Adformatie goed bezig om op 
zo'n korte periode relevant te blijven. Ben dan ook blij dat ik 
abonnee blijf.’ 
‘ Adformatie is weer echt leuk om te volgen! Bijna alles wel 
rondom Connects. Het is natuurlijk nu ook allemaal wat 
urgenter, dat helpt, maar vind de manier waarop ook goed! ’
‘ Echt supergoed hoe jullie het doen bij Adformatie Connects 
Live sessies, die laatste over interne communicatie was echt 
heel boeiend.’

ADFORMATIE CONNNECTS E-ZINE – ONLINE MAGAZINE

TARIEVEN
Video promo 6 sec € 250

Video promo 30 sec € 750

Mede mogelijk gemaakt door € 500

Reguliere inpage ads € 500

Full page ad, beeldschermvullend € 1000

Adformatie Connects Ezine is het digital magazine dat 
uitgebracht wordt als tijdelijke opvolger van het digital magazine. 
Het Ezine bevat interviews, video’s, research en andere unieke 
kwaliteitsartikelen. De ezine wordt verstuurd naar 45.000 
professionals vanuit de marcom, creatieve en mediabranche.
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