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4 redenen om te adverteren
in de CFO Community
Groot bereik en zichtbaarheid onder CFO’s en Financieel Directeuren
Lezers

CFO’s, Finance Directors, Group-, Concern- en Corporate
Controllers, CEO’s en Board Members

1 Bereik ruim duizenden CFO’s en vergroot uw naamsbekendheid en
versterk uw marktpositie via de CFO Community. Het #1 platform voor
de CFO.

CFO.nl
CFO.nl nieuwsbrief

30.000 online bezoeken per maand
2.000 abonnees

2 Kom direct onder de aandacht van de CFO met de CFO.nl
nieuwsbrief: duizenden CFO’s lezen één keer per week het laatste
nieuws.

CFO Netherlands Linkedin groep

1.000 leden

CFO Magazine
#1 - 10 juni
#2 - 11 november

Oplage 1.750 magazines

3 Maak gebruik van het multimediale netwerk van de CFO Community
met CFO.nl, de CFO.nl nieuwsbrief, CFO Magazine en de CFO
Netherlands Linkedin groep.

Thema’s

Innovatie, Building Bridges, Boardroom Dynamics, Finance
Transformation, Accounting & Tax, Capital & Finance, Risk, Control &
Compliance, Public Finance, Digital Transformation, Corporate
Growth, Human Capital

Events

Het magazine wordt naast de reguliere verzending ook verspreid op
toonaangevende events als de CFO Day en het Leadership in
Finance Summit. (Klik op de link voor meer informatie over het
event).

4 Word zichtbaar op toonaangevende events voor CFO’s. CFO
Magazine wordt verspreid op 2 exclusieve events voor CFO’s.

Toon uw kennis en expertise in de CFO Community, het #1 nieuws- en kennisplatform voor CFO’s.
Deel nu met hen uw knowhow en creëer awareness, deel thought leadership en genereer leads.

CFO Online
Content Marketing
Redactioneel artikel

€ 1.500,-

Deel uw kennis, expertise en visie met de lezers van CFO.nl. In het artikel krijgt een expert uit uw bedrijf of een CFO van een klant
de kans zijn of haar kennis en ervaringen te etaleren op een manier die aansluit bij de agenda van de CFO. Samen met de redactie
wordt het thema en invulling van het artikel bepaald en gaan we voor kwaliteit en impact van uw expertartikel. Zo helpen wij u om uw
‘thought leadership’ te tonen. Het artikel wordt in de CFO.nl nieuwsbrief ook geplaatst die naar 2.000 CFO’s en financieel directeuren
verstuurd wordt.

€ 1.500,-

Breng uw producten of diensten bij CFO’s onder de aandacht. Laat onze redactie het artikel in samenwerking met u schrijven of lever
het artikel aan. Bij het artikel kunt u duidelijk als afzender vermeld worden. De perfecte manier om uw merk en organisatie te
presenteren aan onze invloedrijke lezersgroep. Uw artikel staat op de homepage vermeld tussen de redactionele content. Het artikel
wordt in de CFO.nl nieuwsbrief ook geplaatst die naar 2.000 CFO’s en financieel directeuren verstuurd wordt.
• 500-1000 woorden • Samenwerking redactie • Inclusief productinformatie • Doorplaatsing in nieuwsbrief

Whitepaper

Bekijk een partnerbijdrage artikel >

Bekijk een whitepaper >

• 500-1000 woorden • Samenwerking redactie • Geen productinformatie • Doorplaatsing in nieuwsbrief

Partnerbijdrage artikel

Bekijk een redactioneel artikel >

€ 1.500,-

Via een whitepaper biedt u de CFO uitleg, diepgang en expertise op relevante finance thema’s. Uw whitepaper geeft concrete en
uitgebreide antwoorden op voor CFO belangrijke vraagstukken. Uw whitepaper wordt opgenomen in de CFO.nl whitepaper
bibliotheek en gepresenteerd als een te downloaden pdf. Geïnteresseerde lezers kunnen de whitepaper downloaden. Wij kunnen de
whitepaper eventueel ook voor u schrijven. U ontvangt vervolgens de contactgegevens van de downloaders.
• PDF in de CFO.nl Whitepaper Bibliotheek • Vermelding in de nieuwsbrief • Leads toegestuurd inclusief email adressen

Bekijk ook onze andere communities op Corporate.AlexVanGroningen.nl:
Accountantweek, CHRO, Finance.nl, Financieel Management en M&A

CFO Online
Awareness & Leadgeneratie
Bekijk een nieuwsbrief advertorial >
Nieuwsbrief advertorial

€ 1.500,-

Een advertorial verhoogt de zichtbaarheid van uw merk en organisatie onder de lezers van CFO.nl. Uw advertorial wordt in de
CFO.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.

Bekijk een bannering >

• 300 tekens en een beeld van 180x180 px • productinformatie - plaatsing in de nieuwsbrief

Bannering

€ 45 CPM

Bannering biedt u de mogelijkheid om awareness en leads te genereren. CFO.nl biedt twee prominente banners op de homepage. U
kunt kiezen uit de Leaderboard (728 x 90) bovenaan de homepage of de Rectangle (300 x 250) bovenaan in de rechterkolom. Uw
boodschap afwisselend tonen in deze aantrekkelijke advertentie ruimte kan ook. Uw call to action bereikt zo duizenden bezoekers.

Bekijk een partnermailing >

Bekijk een thema nieuwsbrief >

• Zichtbaar op CFO.nl bij alle bezoekers

Thema nieuwsbrief

€ 5.000,-

Een volledige nieuwsbrief over een door u gekozen thema. Het hoofdartikel schrijft de redactie voor u en het onderwerp wordt
gezamenlijk met de redactie uitgewerkt. De expertise wordt geleverd door u en de redactie zorgt ervoor dat de inhoud waardevol is
voor onze lezers. In dezelfde nieuwsbrief staat uw nieuwsbrief advertorial met een link naar uw eigen landingspagina en een aantal
door de redactie gekozen artikelen die perfect aansluiten op het hoofdthema. De nieuwsbrief wordt naar alle 2.000
nieuwsbriefabonnees van CFO.nl gestuurd.
• Expertartikel • online advertorial • verstuurd naar de lezers van de CFO.nl nieuwsbrief

Vragen over adverteren? Neem gerust contact op:
Amy Quik | CFO Community Manager | 06 1518 0471 | 020 639 0008 | aquik@alexvangroningen.nl

CFO Magazine
Thema’s
CFO Magazine #1 CFO Day special

CFO Magazine #2 Building Bridges

In de speciale CFO Day-uitgave van CFO Magazine kijken we naar het centrale
thema van CFO Day 2020: Purpose: hoe zetten CFO’s zich in om van hun
ondernemingen een ‘force of good’ te maken? Ook besteden we aandacht aan de
CFO Awards 2020. Daarnaast kijken we naar trends en ontwikkelingen die de CFO’s
raken. In interviews met top-CFO’s en expert-bijdragen kijken we onder meer naar de
volgende thema’s:

De tweede editie van CFO Magazine kent als hoofd thema Building Bridges. Via
interviews en achtergrondartikelen onderzoeken we o.a. wat CFO’s concreet doen om
zowel bedrijfsmatig als maatschappelijk duurzame organisaties te bouwen.
Ook bespreken we de voor- en nadelen van de razendsnelle digitalisering en de kijk
van Young potentials op de organisaties van morgen. Verder wordt het magazine na
afloop van het Leadership in Finance Summit aan alle bezoekers overhandigd.

● Talent management: Hoe trekken finance executives het juiste talent aan en
creëren ze een sterke cultuur met het juiste leiderschap?
● Climate Reporting: Er komt steeds meer druk op overheden en bedrijven om hun
bedrijven te verduurzamen.
● Groei en ondernemerschap: hierbinnen M&A en financiering maar ook Global
Business (Emerging Markets), Cash Management en Risk Management.
● Data & Analytics: Hoe maken CFO’s hun organisaties meer data savvy?
● Cyber Security: Genoemd als top risico door bestuurders van bedrijven wereldwijd.
Hoe beheerst de financiële functie dit toenemende gevaar?
● Technologie & ICT: Welke technologieën transformeren bedrijven en complete
industrieën? Wat moeten CFO’s weten over hoe technologische oplossingen hun
helpen de strategie te realiseren?
● En de laatste ontwikkelingen rond Tax, Control Frameworks, IFRS & GAAP,
Governance, Risk & Compliance, pensioenen en accountancy.
Sluitingsdatum: 15 mei
Publicatie: 10 juni (CFO Day)
Oplage: 1.750 magazines

Sluitingsdatum: 23 oktober
Publicatie: 25 november (Leadership in Finance Summit)
Oplage: 1.750 magazines

Bekijk hier ook de mogelijkheden om partner te worden van top evenementen voor CFO’s
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CFO Magazine
Advertentiemogelijkheden
Redactioneel artikel

€ 4.000,-

Wilt u zich positioneren als kennispartner onder CFO’s? Dan is een inhoudelijk artikel in CFO Magazine dé manier om u te
presenteren aan de CFO. In een artikel krijgt een deskundige uit uw bedrijf of een CFO van een klant de kans zijn of haar kennis te
etaleren op een manier die aansluit bij de agenda van de CFO. 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.
• 2 pagina's • 750 woorden • samenwerking redactie • geen productinformatie • doorplaatsing online

Advertorial

€ 4.000,-

Zoekt u een mooie plek om CFO’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 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 Magazine en uw organisatie een gezicht te geven.
• 1 pagina • 400 woorden • geen productinformatie • doorplaatsing online op CFO.nl

Advertentie

€2.500,-

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

Vragen over adverteren? Neem gerust contact op:
Amy Quik | CFO Community Manager | 06 1518 0471 | 020 639 0008 | aquik@alexvangroningen.nl

