De community voor accountancy
AccountantWeek is dé community voor accountants en eigenaren van accountants- en administratiekantoren. Door middel van beurzen, webinars, online media en nog veel meer komen jaarlijks duizenden accountants bijeen. Inspireren, het ontmoeten van vakgenoten, het uitwisselen van ervaringen en netwerken
staan hierbij centraal.
De community voor accountants

Bereik de accountant

Met de website AccountantWeek.nl,

AccountantWeek heeft een aanzienlijk bereik richting

themanieuwsbrieven, digitale media en social media
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uitbreiden? De AccountantWeek community biedt
diverse strategieën om jouw zakelijke doelstellingen te

Uitgebreide mediamix

behalen.

Je bereikt onze community met een brede mix van
activiteiten.

Neem contact op met Daniël Papendorp.

Jaarlijkse Accountancy Expo
Websites en themanieuwsbrieven

Daniël Papendorp

Opleidingen, trainingen en masterclasses

M: +31 6 1130 4082

Online en social campagnes

E: danielpapendorp@sijthoffmedia.nl

Webinars en podcasts
Vacatureplaatsingen

sijthoffmedia.nl

AccountantWeek is de toonaangevende community voor accountants in Nederland.
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Advertentie- en partnermogelijkheden
Crossmediale 360 graden aanpak
Wil je een zo groot mogelijk effect bereiken met jouw campagne? Het is onze missie jouw bedrijf te helpen
groeien!
We helpen je graag om jouw merk en oplossingen op het juiste moment met de juiste boodschap onder de aandacht te
brengen bij onze lezers. Vertel ons wat jouw doelstellingen zijn en wij ontwerpen samen een crossmediale campagne op
maat, in samenhang en met de juiste timing.
Of het nu gaat om het creëren van awareness, het laden van jouw merk, vergroten van naamsbekendheid of het
benaderen van kansrijke prospects. Jouw marketingcampagne is bij ons in goede handen. Van podcasts tot display
advertising en van events tot branded content.
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Advertentie- en partnermogelijkheden
40.000
Bezoekers per maand
60.000
Pageviews per maand

Website

Partnerbijdragen

Nieuwsbrieven

Deel jouw kennis, expertise en visie

Breng jouw producten en diensten

Kom direct onder de aandacht met

met de lezers van AccountantWeek.
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Advertentie- en partnermogelijkheden

Events

Webinars

Podcasts
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Tarieven
Nieuwsbrieven

Vacatureplaatsingen (Finance.nl)

Advertorial		950

Silver		325

Partnermailing		4.500

Gold		600

Thema Nieuwsbrief		

Gold (+ FD.nl)		

5.000

935

Platinum		1035

Bedrag in euro’s / tarief per plaatsing

Bedrag in euro’s

Custom advertising
Podcast		

vanaf 7.500

Webinar		

vanaf 12.000

Bedrag in euro’s

Accountancy Expo		

Small

Formaat		6m2
Standbemanning		

2

Medium

XL Topexposant

16m2

32m2

5

10

Branding		
3

3

Eigen standbouw

Grip Event App		

3

3

3

Bedrijfspresentatie		

op aanvraag

op aanvraag

3

3.500

5.500

9.500

Investering		
Bedrag in euro’s

Online Expertise pakket gedurende 6 maanden		
Expert Artikelen
Inhoudelijke partnerbijdrage met publicatie op		
•

Homepage en rubriekpagina op AccountantWeek.nl

•

LinkedIn feed

Doorplaatsing in AccountantWeek.nl nieuwsbrief		

6x

12x

Whitepapers
Positie in whitepaper-bibliotheek 			

3x

Promotie van één whitepaper in AccountantWeek.nl nieuwsbrief		

3x

Nieuwsbrief Advertorials
Plaatsing op eerste positie in AccountantWeek.nl nieuwsbrief		

6x

Investering			5.000
Bedrag in euro’s

Contact
Op zoek naar iets anders?
Ben je op zoek naar maatwerk voor zichtbaarheid of ter ondersteuning van een campagne? Neem contact op met:
Daniël Papendorp
M: +31 6 1130 4082
E: danielpapendorp@sijthoffmedia.nl

sijthoffmedia.nl

