
CFO Community Mediakaart



Wij zijn gespecialiseerd in het opbouwen en onderhouden van 
boardroom netwerken. We brengen gelijkgestemden samen, 
die hun rol als professional verder willen ontwikkelen. De rol van 
de persoon staat centraal in plaats van alleen de vakinhoud.

• De gehele C-level bij elkaar brengen en voorzien in 
behoeften.

• Niet enkel en alleen discussies faciliteren tussen 
bijvoorbeeld CFO’s, maar juist ook met andere C-level 
executives.

• Oprechte relaties aanknopen en dit doorvertalen in de 
manier waarop communitymembers worden benaderd an 
aangesproken. 

• De communities bestaan niet uit alleen uit ’the old boys 
network’, maar juist ook uit C-level professionals van jonge 
en upcoming bedrijven.

• We creëren sterke communities in eigen vakgebied en 
brengen verschillende C-level executives bij elkaar. Dit 
doen we onder meer met verschillende jaarlijkse 
evenementen.

De CFO Community



Events

CFO Day

A Brave New World

22 september 2021

Leadership in Finance Summit

Team Dynamics

22 september 2021

FM Dag

Reset! 

9 juni 2021



500 CFO’s van Top 500 bedrijven op een unieke locatie

• Locatie: Huis ter Duin

• Pre-Conference CFO Diner op 21 September in Beachclub Breakers

• Hét netwerk event voor CFO’s in Nederland sinds 2002

• Focus op de Top 500 organisaties in Nederland

• Inspirerend programma met topsprekers

• ‘CFO Of The Year’ Award

• De gelegenheid om te bouwen aan waardevolle zakelijke relaties

CFO Day 22 september



In 1932 schreef Aldous Huxley zijn meesterroman Brave New World; hij schetst 
een dystopie waarin technologie het leven van de mens, van geboorte tot 
overlijden, bepaalt. Nóg zo’n voorstelling van een samenleving vol 
akelige kenmerken is het beroemde ‘1984’ van George Orwell. Een totalitair 
regime houdt met technologie onderdanen in een alles controlerende 
wurggreep. Wat beide boeken gemeen hebben, is de dark side van technologie.

Fictie, natuurlijk. Toch zetten ze ons aan het denken over de huidige 
razendsnelle technologische ontwikkelingen. Slimme algoritmes kunnen tot een 
eenzijdig beeld leiden, de beruchte fabeltjesfuik. En is het eigenlijk wel wenselijk 
dat big techbedrijven bepalen wat de waarheid is? Dreigen zij 
ons Ministry of Thought te worden?

Binnen onze organisaties maken we steeds meer en steeds vaker gebruik van 
technologie om inzichten te verkrijgen. Hoe waken we ervoor dat we hier niet 
blindelings op gaan vertrouwen? Dat we blijven snappen hoe de dagelijkse 
praktijk werkt. Dat het bekende onderbuikgevoel een rol blijft spelen. Dat we zelf 
met onze mensen in gesprek blijven!

Het gevaar bestaat dat mensen robots worden door al die nieuwe 
technologie. Dat gevoelens ondergeschikt raken aan ratio en menselijk 
denkvermogen. Waardoor een hele wereld wordt gebouwd op basis van wat 
meetbaar en wat maakbaar is. Tijdens CFO Day gaan we met elkaar de 
discussie aan over deze dark side. Hoe blijven we die menselijke kant belichten 
en inzetten?

CFO Day 2021: A Brave New World



Partnerships CFO Day

Congres Platinum Gold Silver

Pre-conference dinner 2 tafels nee nee

Aanwezigheid pre-conferenceprogramma 2 nee nee

Congres

Kaarten voor uw relaties* 32 16 16

Kaarten voor eigen medewerkers Max. 8 Max. 4 Max. 2

Deelnemerslijst PDF na afloop (geentel/email) Ja Ja Ja

Breakoutsessies (rondetafelsessie of opensessie) 2 1 Nee

Logo in alle uitingen op de dag en in aanloop naar Als platinum partner Als gold partner Als silver partner

Totaal pakket Platinum Gold Silver

Investering € 68.000 € 25.000 € 10.000



De CFO en zijn team bij Top 500 bedrijven

• Ontmoet de CFO's van grote (inter)nationale ondernemingen

• De Top 500 bedrijven in Nederland

• Trends en ontwikkelingen in het vakgebied

• ‘Leadership in Finance’ Award

• Toon knowhow in discussies en workshops



Wanneer het goed gaat in de wereld, praten we over niets liever dan de purpose van een 
organisatie of de empowerment van medewerkers. In crisistijd lijken dit soort thema's echter 
naar de achtergrond te verdwijnen. Tijdens het aankomende Leadership in Finance summit 
kiezen we daarom juist voor een people focused thema, namelijk: Team Dynamics.

Organisaties zijn levende organismen, vol met mensen. De wendbaarheid van een organisatie 
is afhankelijk van de dynamiek tussen de mensen, de teams die ze vormen en de 
samenwerking tussen teams. Dynamiek komt voort uit de optelsom van individuele drijfveren. 
Die optelsom geeft elk team zijn eigen purpose, stijl en cultuur, maar het geheel moet wel 
dezelfde kant op wijzen.

Tijdens het Leadership in Finance Summit gaan we met elkaar in gesprek over de dynamiek 
en samenwerking binnen én tussen teams. Wanneer is een team succesvol? Waarom is het 
ene team een geoliede machine en het ander niet? Welke leiderschapsstijl werkt het beste? 
Welk effect hebben crisismaatregelen op teams?

Het thema boardroom dynamics komt ook aan bod. Hoe zorgt u ervoor dat iedereen met 
elkaar verbonden blijft en een purpose deelt? Is uw board voldoende voorbeeld voor de rest 
van de organisatie? Wat is de rol van de CFO inzake deze samenwerkingen? Welke keuzes 
maakt u? En hoe zorgt u net nu voor de juiste balans tussen dynamiek en beheersing?

Leadership in Finance Summit: Team Dynamics



Partnerships Leadership in Finance Summit

Congres Platinum Gold Silver

Kaarten voor uw relaties*

*relaties zijn CFO of mensen uit hun team
32 16 16

Kaarten voor eigen medewerkers Max. 8 Max. 4 Max. 2

Deelnemerslijst PDF na afloop (geen tel/email) Ja Ja Ja

Breakoutsessies (rondetafelsessie of open sessie) 2 1 Nee

Logo in alle uitingen op de dag en in aanloop naar Als platinum partner Als gold partner Als silver partner

Totaal pakket Platinum Gold Silver

Investering € 25.000 € 18.000 € 8.000



Financieel Directeuren

• Alweer de 6de Editie!

• Locatie: de Koepelgevangenis in Breda

• Gewaardeerd met een 8,3 door de deelnemers

• Het inspiratie-event voor financieel directeuren

• Focus op het familiebedrijf

• Trends en ontwikkelingen in het vakgebied

• Inspirerend programma met topsprekers

FM Dag 9 juni 2021



Een reset, of herstart… Wie snakt er niet naar na een uiterst bewogen jaar? Een jaar waarin 
we veel van onze collega’s moesten vragen en waarin onze mentale weerbaarheid werd 
getest door de verschillende lockdowns. Het is de hoogste tijd om onze – uit nood geboren –
vaste patronen te doorbreken, de resetknop stevig in te drukken en onze hoofden corona-
leeg te maken.

Dat gaan we doen, op woensdag 9 juni. We dagen onszelf én elkaar uit om met een andere 
blik na te denken over wat we het afgelopen jaar hebben gedaan. Kan het anders, moet het 
anders?

Het is belangrijk om met regelmaat écht de tijd te nemen en opnieuw te kijken naar wat 
ons beweegt. Waar zijn we nu eigenlijk mee bezig? Doen we dingen effectief, halen we 
er voldoening uit en leiden ze tot ontspanning of tot plezier? Laat je inspireren door sprekers 
uit onverwachte hoek. Laten we, samen met hen en met elkaar, andere ideeën bedenken en 
in de praktijk brengen.

Kijk met een andere blik naar de crisis.

FM Dag: Reset



Huub van Rozendaal Award

• Prestigieuze jaarlijkse Awards - 6de editie

• Professionalisering binnen het familiebedrijf wordt 
erkend

• Professionele jury

• Uitgebreide media-aandacht

Jury award 2021

• Albert van Bolderen, CFO at Zeeman TextielSupers

• Marc Alblas, CFO bij Mooy Logistics

• Ilse Matser, Hoogleraar Windesheim 

• Paul van der Kroft, CFO Terberg Groep 

• Willemien Boot, CFO Koninklijke Auping

Voorgaande winnaars

• Jeroen Straathof, CFO Ridder Group

• Willemien Boot, CFO Koninklijke Auping 2018

• Paul van der Kroft, CFO Terberg Groep 2017

• Ferry Muller, CFO VEBEGO 2016

• Luuk van der Pal, CFO ENZA Zaden 2016



Partnerships FM Dag

Exposure Platinum Gold Silver

Promotie-uitingen voor, tijdens en na event Groot Middelgroot Medium

Artikel/Advertorial FM.nl 2 1 € 950,-

Congres

Kaarten voor uw relaties*

*relaties zijn CFO of mensen uit hun team
32 16 16

Kaarten voor eigen medewerkers Max. 8 Max. 4 Max. 4

Deelnemerslijst PDF na afloop (geen tel/email) Ja Ja Ja

Breakoutsessies (rondetafelsessie of open sessie) 2 1 Nee

Logo in alle uitingen op de dag en in aanloop naar Als platinum partner Als gold partner Als silver partner

Totaal pakket Platinum Gold Silver

Investering € 30.000 € 16.000 € 8.000



Adverteren

& Partnerships



Rondetafelsessie

Het opbouwen en onderhouden van relaties werkt uitstekend 
middels een rondetafelsessie met 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.

Wij verzorgen de locatie, moderatie, sprekers 
en deelnemers. In samenspraak bepalen we het 
thema passende bij de CFO doelgroep.

10 – 12 deelnemers

90 minuten discussie én een aansluitend diner

€ 15.000

Kom in contact met CFO’s

Podcast

In Nederland luisteren miljoenen mensen wekelijks naar 
een podcast via laptop of telefoon.

Wij verzorgen uw Podcast van A tot Z in 
studiokwaliteit. Interviews, discussieprogramma’s of een 
eigen serie nieuwsuitzendingen? Wij begeleiden 
en regisseren de uitzending. Uiteraard delen wij 
de podcast binnen de community.

Duur: 30 – 45 minuten

Verspreiding: CFO.nl

Prijs: € 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 of een gesprek met een 
aantal gasten. Uiteraard dient de content van 
het webinar de behoefte binnen de CFO Community te 
vervullen.

Wij verzorgen het 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.

Duur: 30 – 45 minuten

Verspreiding: CFO.nl

Prijs: vanaf € 6.000



Deelname CFO TV

In aanloop naar onze grote events zal CFO TV de 
community prikkelen over wat er besproken gaat worden 
op bijvoorbeeld CFO Day.

Samen met CFO’s gaan we in gesprek over actuele 
onderwerpen. Onder onze leiding wordt de inhoud van 
elke uitzending bepaald en het gesprek gemodereerd.

Als partner kan er een gast aan onze tafel plaats nemen 
en meedoen in het gesprek.

Deelnemers: 2 CFO’s

Duur: 30 – 45 minuten

Prijs: € 1.500

CFO Magazine

CFO Magazine is het magazine voor CFO’s. Diverse 
CFO’s worden geïnterviewd in het magazine, er wordt 
verslag gedaan van de community events en partners 
kunnen zich profileren middels advertenties of 
inhoudelijke artikelen.

Doelgroep: CFO bij Top 500 bedrijven in NL
Oplage: 1.250

Mogelijkheden

• Expertartikel: € 4.000

• Column: € 3.000

• Interview met CFO klant: € 5.000

• 1/1 advertentie: € 2.500

• 2/1 advertentie: € 4.000

CFO.nl

CFO.nl biedt de CFO Community een online platform 
waar kennis gedeeld wordt. Diverse CFO’s delen hier hun 
ervaringen met de community.

CFO.nl kent 30.000 bezoekers per maand en heeft 2.500 
abonnees op de wekelijkse nieuwsbrief. De site biedt 
voornamelijk achtergrond artikelen over het werkveld van 
de CFO.

Mogelijkheden 

• Redactioneel artikel: € 1.500

• Partnerbijdrage artikel: € 1.500

• Whitepaper: € 1.500

• Nieuwsbrief advertorial: € 1.500

• Bannering: € 45,- CPM



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

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.

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

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

Adverteren in onze 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

CFO.nl

CFO.nl nieuwsbrief
30.000 online bezoeken per maand

2.000 abonnees

CFO Netherlands Linkedin groep 1.000 leden

CFO Magazine Oplage 1.750 magazines, tweemaal per jaar

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

https://corporate.alexvangroningen.nl/product/cfo-day
https://corporate.alexvangroningen.nl/product/lif


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 redactiewordt 

het thema en invulling van het artikel bepaald en gaan we voor kwaliteit en impact. Zo helpen wij u om uw ‘thought leadership’ te tonen. 

Het artikel wordt ook in de CFO.nl nieuwsbriefgeplaatst die naar 2.000 CFO’s en financieel directeuren wordt verstuurd.

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

Partnerbijdrage artikel € 1.500,-

Breng uw producten of diensten bij CFO’s onder de aandacht. Laat onze redactie het artikel in samenwerking met u schrijven oflever 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 € 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

https://cfo.nl/artikel/is-de-cfo-de-zonnekoning-van-de-21ste-eeuw
https://cfo.nl/artikel/finance-follows-strategy
https://cfo.nl/whitepaper/de-vijf-finance-trends-voor-2018


CFO Online - Awareness & Leadgeneratie

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.

• 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.

• 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 waardevo l 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

https://dynamic.financieel-management.nl/newsletter.php?id=8360
https://statics.cfo.nl/img/pictures/151510.png
https://dynamic.financieel-management.nl/newsletter.php?id=7904
https://dynamic.financieel-management.nl/newsletter.php?id=6605


Maak gebruik van onze pakketten

Pakket Silver Pakket Gold Pakket Platinum

Bereik duizenden CFO's en

vergroot uw naamsbekendheid

Uiteraard inclusief alle voordelen

uit pakket Silver

Uiteraard inclusief alle voordelen uit pakketten

Silver en Gold.

• 8 x Artikel of Whitepaper CFO.nl
Met een artikel deelt u kennis, expertise en visie met de 

lezers van CFO.nl. U kunt zelf artikelen aanleveren en 

na goedkeuring van onze redactie worden deze 
geplaatst. Uw artikel staat op de homepage vermeld 

tussen de redactionele content.

Via een whitepaper biedt u de CFO uitleg, diepgang en 

expertise op relevante finance thema's. Uw whitepaper
wordt opgenomen in onze bibliotheek en gepresenteerd 

als een te downloaden pdf. Uiteraard ontvangt u de 

contactgegevens uit de downloads.

• 8 x Artikel CFO.nl

U krijgt de mogelijkheid om nog eens 8 extra artikelen te 

plaatsen op CFO.nl, waarmee u gegarandeerd 

maandelijkse zichtbaarheid op ons kanaal genereert.

• 1 x Artikel CFO Magazine

Wilt u zich positioneren als kennispartner onder CFO's? 

Een inhoudelijk artikel in CFO Magazine is dé manier. In 

samenwerking met onze redactie 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.

• 2 x Artikel CFO Magazine
U krijgt de mogelijkheid om nog eens 2 extra artikelen te 

plaatsen.

€ 7.500,- € 12.500,- € 17.500,-

Uiteraard stemmen wij uw individuele wensen graag met u af. Om een idee te krijgen van alle mogelijkheden kunt u de volgende pagina’s raadplegen.



CFO Magazine



CFO Magazine #1 CFO Day special

In de speciale CFO Day-uitgave van CFO Magazine kijken we naar het centrale thema van CFO Day 2021: Purpose. Ook besteden 
we aandacht aan de CFO Awards 2021. Daarnaast kijken we naar trends en ontwikkelingen die de CFO’s raken. In interviews met 
top-CFO’s en expertbijdragen kijken we onder meer naar de volgende thema’s:

• Talent management: Hoe trekken finance executives het juiste talent aan en hoe 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: M&A en financiering maar ook Global Business (EmergingMarkets), Cash Management en Risk 
Management.

• Data & Analytics: Hoe maken CFO’s hun organisaties meer data savvy?

• Cyber Security: Genoemd als risico door bestuurders wereldwijd. Hoe beheerst de financiële functie dit toenemende gevaar?

• Technologie & ICT: Welke technologieën transformeren bedrijven en complete industrieën? Wat moeten CFO’s weten over 
technologische oplossingen die helpen de strategie te realiseren?

• 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

CFO Magazine - Thema’s

CFO Magazine #2 Building Bridges

De tweede editie van CFO Magazine kent als thema 
Building Bridges. Via interviews en achtergrondartikelen 
onderzoeken we wat CFO’s concreet doen om zowel 
bedrijfsmatig als maatschappelijk duurzame organisaties 
te bouwen.

We bespreken 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.

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

Oplage: 1.750 magazines



CFO Magazine - Advertentiemogelijkheden

Redactioneel artikel € 4.000,-

Wilt u zich positioneren als kennispartner onder CFO’s? Dan is een 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 lezersgr oep. 

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 



Neem gerust contact op:

Michael van Asperen

Community Manager

06 1588 5665

mvanasperen@alexvangroningen.nl

Vragen over adverteren?


