Bereik
en
tienduizend
M&A
ls
Professiona

M&A Community Mediakaart

4 redenen om te adverteren
Groot bereik en zichtbaarheid onder M&A Professionals
Doelgroep

M&A en Corporate Finance adviseurs, Bankiers, M&A Directors bij
corporates, Private equity investeerders, Advocaten, Strategen,
General Counsel.

MenA.nl
M&A Benelux Linkedin group
M&A Twitter @menacommunity

120.000 online bezoeken per maand
7.000 leden
3.000 volgers

M&A Magazine 2020
#1 - 16 april
#2 - 23 juli
#3 - 22 oktober
#4 - 10 december (Speciale uitgave:
M&A top 1.000 Dealmakers)

Oplage 2.200 stuks
Bekijk M&A Magazine

Thema’s

M&A, Private Equity, Corporate Finance, Legal & Consultancy

M&A Nieuwsbrief
2x per week

Oplage: 13.000 nieuwsbrief leden

Events

Het magazine is naast reguliere verzending ook beschikbaar op
toonaangevende events als het Private Equity Forum, de M&A
Awards en M&A Forum bijeenkomsten.

1 Wekelijks bezoeken duizenden professionals in M&A, private equity
en corporate finance de website MenA.nl
2 MenA.nl nieuwsbrief: duizenden M&A professionals lezen twee keer
per week het laatste nieuws
3 4x keer per jaar ontvangen 2.200 professionals in M&A, private equity
en corporate finance het M&A Magazine met interviews,
achtergrondartikelen, columns en best practices.
4 M&A Magazine wordt verspreid op 4 exclusieve events voor M&A
Professionals.

Oplage 3.000 stuks
Bekijk M&A Dealmakers Top 1000

Helpt u bedrijven succesvol te zijn met fusies en overnames?
Vergroot uw zichtbaarheid en versterk uw positie in de markt op het grootste platform in de Benelux.

M&A Online
Nieuwsbrief Advertorial

€ 950,-

Bekijk een online advertorial >

Een advertorial verhoogt de zichtbaarheid van uw merk en organisatie onder de lezers van MenA.nl. Uw advertorial wordt na het
tweede nieuwsbericht in de MenA.nl nieuwsbrief geplaatst. Zo is uw boodschap prominent zichtbaar.
Bekijk een expertartikel >
• 300 tekens en een beeld van 180x180 px • productinformatie • plaatsing in de nieuwsbrief
Expertartikel

€ 950,-

Bekijk een whitepaper >

Deel uw kennis en expertise met de lezers van MenA.nl. Een interview met een M&A professional uit uw organisatie of die van uw
klant is 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. Zo helpen wij u om uw ‘thought leadership’ te tonen. Het interview wordt verzorgd
door de redactie.
• 500-1000 woorden • samenwerking redactie • geen productinformatie • doorplaatsing in nieuwsbrief
Whitepaper

€ 950,-

Via een whitepaper biedt u de M&A professionals uitleg, diepgang en expertise op relevante M&A thema’s. Uw whitepaper geeft
concrete en uitgebreide antwoorden op voor M&A professionals belangrijke vraagstukken. Uw whitepaper wordt opgenomen in de
MenA.nl Whitepaper Bibliotheek en gepresenteerd als een te downloaden pdf. Geïnteresseerde lezers kunnen de whitepaper
downloaden waarna u per email contact kunt opnemen.
• PDF in MenA Whitepaper Bibliotheek • vermelding in de nieuwsbrief • inclusief email adressen

Vragen over adverteren? Neem gerust contact op:
Martise Leemhuis | 06 4621 6236 | 020 639 0008 | mleemhuis@alexvangroningen.nl

M&A Online
Bannering

€ 45,- CPM

MenA.nl biedt twee prominente banners op de website. 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 ruimtes
kan ook. Uw call to action bereikt zo tienduizenden lezers.

Bekijk een bannering >

Bekijk een partnermailing >

• Zichtbaar op Mena.nl bij alle bezoekers
Partnermailing

€ 3.500

Wilt u in uw eigen huisstijl een mailing versturen aan de lezers van MenA.nl? Op basis van onze database met Opt-in mailadressen
zorgen wij dat uw nieuwsbrief bij de juiste lezersgroep terecht komt.
• Email in uw huisstijl • Verstuurd naar de Opt-in abonnees van de Mena.nl nieuwsbrief
Thema Nieuwsbrief

€ 5.000,-

Via een whitepaper biedt u de M&A professionals uitleg, diepgang en expertise op relevante M&A thema’s. Uw whitepaper geeft
concrete en uitgebreide antwoorden op voor M&A professionals belangrijke vraagstukken. Uw whitepaper wordt opgenomen in de
MenA.nl Whitepaper Bibliotheek en gepresenteerd als een te downloaden pdf. Geïnteresseerde lezers kunnen de whitepaper
downloaden waarna u per email contact kunt opnemen.
• Expertartikel • online advertorial • verstuurd naar alle abonnees van de MenA.nl nieuwsbrief

Bereik ruim 100.000 M&A professionals en versterk uw marktpositie

Bekijk een thema nieuwsbrief >

M&A Online overzicht
Uw online campagne

Formaat

Tarief

Bannering

Leaderboard (728 x 90) Bovenaan site
Rectangle (300 x 250) Rechter kolom

€ 45,- CPM (per duizend impressies)
€ 45,- CPM (per duizend impressies)

Advertorial nieuwsbrief

Max. 250 tekens inclusief spaties, titel,
optioneel logo. Max 180x180px (jpeg/png)

€ 950,- per advertorial

Expertartikel/expertinterview

Artikel van 750/1.200 woorden
Interview / business case

€ 950,- per artikel in samenwerking geproduceerd met de redactie

Themanieuwsbrief

Mena.nl nieuwsbrief met uw thema en
expertverhaal verstuurd naar alle abonnees

€ 4.500,- inclusief verzending

Partnermailing

Nieuwsbrief in uw huisstijl

€ 2.500,- vast tarief. € 0,37 cent per geselecteerd opt in adres.

Whitepaper incl. e-mailadressen

Als PDF in de whitepaper bibliotheek

€ 750,- per plaatsing

Lezersprofiel
Via de M&A Community bereikt u een kwalitatief
hoogwaardige doelgroep van ambitieuze M&A
professionals. Zij behoren tot de invloedrijke groep M&A
professionals.

Adverteren
Alex van Groningen is dé autoriteit op het
gebied van berichtgeving, kennis en knowhow
voor financiële professionals, M&A
professionals, accountants, CFO’s en
HR-directeuren. Adverteer op onze website,
nieuwsbrief en magazine en kies het juiste
umfeld voor uw boodschap, visie en expertise.

Uw voordelen
De M&A Community heeft in de markt een unieke positie en spreekt een
selectieve doelgroep aan van gelijkgestemde M&A professionals.

Vragen over adverteren? Neem gerust contact op:
Martise Leemhuis | 06 4621 6236 | 020 639 0008 | mleemhuis@alexvangroningen.nl

M&A Magazine
1/1 pagina Advertentie / Dealflash / Movers & Shakers

€ 2.500,-

M&A Magazine reserveert een aantal prominente plekken voor adverteerders die hun waarde willen tonen aan de M&A
Professionals.
• 1 pagina full color • 215 x 285 mm • 3 mm afloop, geen tekst 15 mm van de rand

1/1 pagina Column / M&A Insight

€ 3.000,-

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
M&A Magazine. Deel uw visie en geef uw organisatie een gezicht.
• 1 pagina met portretfoto • 400 woorden • geen productinformatie • doorplaatsing online

2/1 pagina Advertentie of Advertorial

€ 3.500,-

Zoekt u een mooie plek om financials te vertellen over uw producten of diensten? De tekst van het 2-pagina artikel kan door uzelf
worden aangeleverd, maar kan ook door de M&A redactie worden gemaakt.
• 2 pagina's • 430 x 285 mm • 3 mm afloop, geen tekst 15 mm van de rand of 2 pagina’s • max 750 woorden • productinformatie mogelijk

4/1 pagina Expertinterview

€ 4.500,-

Deel uw kennis en expertise met de lezers van MenA.nl. Een interview met een M&A professional uit uw organisatie of die van uw
klant is 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. Zo helpen wij u om uw ‘thought leadership’ te tonen. Het interview wordt verzorgd
door de redactie.
• 4 pagina's • 1.400 woorden • doorplaatsing online

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

M&A Magazine overzicht
Uw printcampagne

Formaat

Tarief M&A Magazine

M&A Dealmakers Top 1.000 (bekijk hier)

1/1 pagina Advertentie / Dealflash /
Movers & Shakers

215 x 285 mm (3mm afloop, geen tekst 15
mm van de rand) of max. 350 woorden

€ 2.500,-

€ 3.500,-

1/1 pagina aanleveren column of M&A
Insight pagina + online doorplaatsing

Max. 350 woorden + portretfoto

€ 3.000,-

n.v.t.

2/1 pagina advertentie of aanleveren
artikel of businesscase / branded content

430 x 285 mm (3mm afloop, geen tekst 15
mm van de rand) of max. 700 woorden

€ 3.500,-

€ 4.500,-

Interview / business case
incl. journalist en fotografie + online
doorplaatsing

4 pagina’s max. 1.400 woorden

€ 4.500,-

n.v.t.

Vragen over adverteren? Neem gerust contact op:
Martise Leemhuis | 06 4621 6236 | 020 639 0008 | mleemhuis@alexvangroningen.nl

