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Kleinschalig, hoogwaardig & online

Kleinschalig, hoogwaardig & online
Gewaardeerde partner,
Wat een heftige tijden! We hopen dat alles goed gaat met u en uw naasten. Hoewel het zakelijk uitdagende
tijden zijn gaat het met ons persoonlijk gelukkig goed.
Door de Coronacrisis kunnen in het najaar van 2020 diverse evenementen met honderden deelnemers, zoals
CFO Day, FM Dag, Leadership in Finance, Leadership in HR en CHRO Day, niet in hun oorspronkelijke opzet
doorgaan. De gezondheid van deelnemers en partners staat immers voorop. Tegelijkertijd willen we ook in 2020
de communities bijeenbrengen en de gesprekken en ontmoetingen zoveel mogelijk voortzetten.
Daarom zijn we met onze community leden en partners in gesprek gegaan om te onderzoeken hoe we, ondanks
de beperkingen, toch nog een waardevol najaarsprogramma kunnen organiseren. Zijn er kleinschalige maar
hoogwaardige alternatieven? De community leden en partners hebben met ons meegedacht over veilige vormen
om dit tot stand te brengen. De steun en aanbod tot hulp in allerlei vormen was hartverwarmend.
De gesprekken leerden ons dat de behoefte aan vormen van contact en content in deze tijden groter is dan ooit.
We gaan graag met u in overleg hoe we deze doelen samen kunnen realiseren. Met dit document willen we u
meenemen in hun en onze gedachten. Wij nodigen u uit om uw feedback met ons te delen en mee te denken
over deze en (mogelijk) andere vormen van contact of informatiedeling. Daarmee hopen we een aantal
waardevolle alternatieven te bieden voor uw organisatie.
Laat ons samen de schouders zetten onder het nieuwe (tijdelijke) normaal en onze community leden en uw
(potentiële) klanten een platform aanbieden dat in hun behoeften voorziet.
Met vriendelijke groet, Alex van Groningen BV

< 1,5 >

Podcast
In Nederland luisteren miljoenen mensen wekelijks naar een Podcast via bijvoorbeeld de laptop of telefoon. Wij
verzorgen uw Podcast van A tot Z in studiokwaliteit. Interviews, discussie programma’s of een eigen serie
nieuwsuitzendingen? Ons team Podcast professionals begeleidt en regisseert uw uitzending. Ons promotie team
zorgt ervoor dat uw uitzending door vele finance professionals wordt gezien en beluisterd.

100-500 luisteraars

Duur circa 45-60 minuten

Professionele edit en mastering

Inclusief voorbereiding en opstellen script

Intro en outro van uw merk en bedrijf

Publicatie van de Podcast op onze websites
inclusief begeleidend artikel

Aantrekken luisteraars via advertorials in
onze nieuwsbrieven

Productie is geschikt om in te zetten op uw
eigen kanalen

Vanaf € 2.500,-

Webinar
Een webinar is een mooie manier om kennis en ervaringen te delen in de community. Er zijn diverse manieren
om een webinar in te vullen, zoals een presentatie van een expert, een tweegesprek of een gesprek met een
drietal gasten. Wij verzorgen uw live webinar in hoge resolutie studiokwaliteit. Het beeld, geluid en licht wordt
door een studio professional verzorgd. Een moderator zorgt voor een professionele inzet van tools als
slideshare, handouts en Q&A.

50-500 deelnemers

Duur circa 30-60 minuten

Opname van uw Webinar voor hergebruik

Inclusief voorbereiding en opstellen script

Intro en outro van uw merk en bedrijf

Publicatie van de opname op onze websites
inclusief begeleidend artikel

Aantrekken deelnemers via advertorials in
onze nieuwsbrieven

Opname is geschikt om in te zetten op uw
eigen kanalen

Vanaf € 5.000,-

Online rondetafelsessie
Een online rondetafelsessie is voor veel professionals dé manier om ervaringen met elkaar te delen. Door het
delen van ervaringen en uitdagingen helpt de community elkaar. Middels een online rondetafelsessie laat u zien
dat u een waardig gesprekspartner bent en kunt meepraten en meedenken over de thema’s die hen bezig houdt.
De uitdagingen en ontwikkelingen staan centraal tijdens een rondetafelsessie

6-10 deelnemers met moderator

Duur circa 90 minuten

Laat u zien als gesprekspartner

Inclusief voorbereiding en opstellen script

Intro en outro van uw merk en bedrijf

Publicatie van een artikel over de sessie op
onze website

Werven van de deelnemers

Hoogwaardig gesprek op niveau

Vanaf € 10.000,-

Magazine
Redactioneel artikel

€ 4.000,-

Wilt u zich positioneren als kennispartner onder CFO’s of CHRO’s? Dan is een inhoudelijk artikel in CFO of CHRO Magazine dé
manier om u te presenteren. In een artikel krijgt een deskundige uit uw bedrijf of een CFO/CHRO van een klant de kans zijn of haar
kennis te etaleren op een manier die aansluit bij de agenda van de CFO en/of CHRO. De perfecte manier om uw merk en
organisatie te presenteren aan onze invloedrijke lezersgroep. Samen met de redactie wordt het thema bepaald en de invulling
daarvan. Samen gaan we voor kwaliteit en impact van uw artikel. Zo helpen wij u om uw ‘thought leadership’ te tonen. Uw artikel
wordt naast de publicatie in het magazine ook doorgeplaatst op CFO.nl en of CHRO.nl.
• 2 pagina's • 750 woorden • samenwerking redactie • geen productinformatie • doorplaatsing online

Advertorial

€ 4.000,-

Zoekt u een mooie plek om CFO’s en CHRO’s te informeren over uw producten of diensten? De tekst en opmaak van de 2-pagina
advertorial kan door uzelf worden aangeleverd, maar kan ook door de redactie van CFO en CHRO Magazine worden gemaakt.
• 2 pagina's advertentie door u opgemaakt en aangeleverd in PDF of 2 pagina’s met max 750 woorden • productinformatie mogelijk

Column

€ 2.500,-

Wilt u kort en puntig de lezer aan het denken zetten? Dan is een column een mooie vorm om uw visie te delen met de lezers van
CFO en CHRO Magazine en uw organisatie een gezicht te geven.
• 1 pagina • 400 woorden • geen productinformatie • doorplaatsing online op CFO.nl en CHRO.nl

Advertentie

€2.500,-

Werk aan uw naamsbekendheid. CFO en CHRO Magazine reserveert een aantal prominente plekken voor adverteerders die hun
waarde willen tonen aan de CFO en CHRO.
• 1 pagina advertentie door u opgemaakt en aangeleverd

Online
Nieuwsbrief advertorial

€ 1.500,-

Een advertorial verhoogt de zichtbaarheid van uw merk en organisatie onder de lezers van CFO.nl of CHRO.nl. Uw advertorial wordt
in de CFO.nl of CHRO.nl nieuwsbrief geplaatst. Zo is uw boodschap prominent zichtbaar. Er is ruimte voor een korte boodschap een
afbeelding en een link naar uw eigen website.
• 300 tekens en een beeld van 180x180 px • productinformatie - plaatsing in de nieuwsbrief

Bannering

€ 1.000,-

Bannering biedt u de mogelijkheid om awareness en leads te genereren. CFO.nl of CHRO.nl biedt twee prominente banners op de
homepage. Uw call to action bereikt een maand lang zo duizenden bezoekers.
• Zichtbaar op CFO.nl of CHRO.nl bij alle bezoekers

Redactioneel artikel

€ 1.500,-

Wilt u zich positioneren als kennispartner onder CFO’s of CHRO’s? Dan is een inhoudelijk artikel dé manier om u te presenteren. In
een artikel krijgt een deskundige uit uw bedrijf of een CFO/CHRO van een klant de kans zijn of haar kennis te etaleren op een
manier die aansluit bij de agenda van de CFO en/of CHRO. Zo helpen wij u om uw ‘thought leadership’ te tonen.
• 750 woorden • samenwerking redactie • geen productinformatie

Whitepaper

€ 1.500,-

Via een whitepaper biedt u de CFO of CHRO uitleg, diepgang en expertise op relevante thema’s. Uw whitepaper geeft concrete en
uitgebreide antwoorden op voor hun belangrijke vraagstukken. Geïnteresseerde lezers kunnen de whitepaper downloaden op
CFO.nl of CHRO.nl en u ontvangt vervolgens de contactgegevens van de lezers.
• PDF in de CFO of CHRO Whitepaper Bibliotheek • Vermelding in de nieuwsbrief • Leads toegestuurd inclusief email adressen

Thema nieuwsbrief

€ 5.000,-

Een volledige nieuwsbrief over een door u gekozen thema. Het hoofdartikel schrijft de redactie voor u en het onderwerp van de
nieuwsbrief worden gezamenlijk uitgewerkt. In dezelfde nieuwsbrief staat verder uw nieuwsbrief advertorial met een link naar uw
eigen landingspagina en door de redactie gekozen artikelen die perfect aansluiten op het hoofdthema.
• Expertartikel • online advertorial • verstuurd naar alle 2000 nieuwsbriefabonnees van de CFO.nl of CHRO.nl nieuwsbrief

Live rondetafelsessie
Het opbouwen en onderhouden van relaties werkt uitstekend middels een rondetafelsessie en afsluitend diner. U
faciliteert de behoefte aan kennisdeling en deelnemers kunnen hun ervaringen met elkaar delen. Door actief te
participeren in het gesprek laat u uzelf als gesprekspartner zien. Het aansluitende diner zorgt voor een passende
afsluiting en mogelijkheid tot verder verdiepen van de relatie. Uiteraard in een 100% veilige setting en volledig
volgens de RIVM richtlijnen.

10-12 deelnemers met moderator

Duur circa 90-120 minuten discussie

Hoogwaardig diner na discussie

Inclusief voorbereiding en opstellen script

Persoonlijk contact met de deelnemers

Publicatie van een artikel over de sessie op
onze website

Werven van de deelnemers

Hoogwaardig gesprek op niveau

Vanaf € 15.000,-
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Diner Sessie
In het najaar van 2020 organiseren wij beperkt aantal diners met twee tot drie partners en C-level Executives.
Een diner speaker verzorgt inspiratie om over na te praten tijdens het diner. Het diner staat voornamelijk in het
teken van netwerken. Uiteraard in een 100% veilige setting en volledig volgens de RIVM richtlijnen.

30-50 deelnemers

18.00 - 22.00 uur

Hoogwaardig diner met speaker

Inclusief voorbereiding, locatie etc

Persoonlijk contact met de deelnemers

Publicatie van een artikel over het diner op
onze website

Werven van de deelnemers

Hoogwaardige gesprekken op niveau

Vanaf € 20.000,-
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Voorbeelden moderatoren/sprekers

Moderator in overleg / op basis van beschikbaarheid. Prijzen van € 1.500 - € 6.000 per moderator.

Bedankt!

Corporate.AlexvanGroningen.nl

