
De community voor CFO’s 
en financieel directeuren
CFO is al meer dan 20 jaar de toonaangevende community voor CFO’s en financieel directeuren van grote
(inter-)nationale organisaties. Tijdens events, round tables en executive diners komen jaarlijks honderden
CFO’s bijeen. Inspireren, het ontmoeten van vakgenoten, het uitwisselen van ervaringen en netwerken 
staan hierbij centraal.

De community voor CFO’s
Middels events, roundtables, de CFO.nl website, 
themanieuwsbrieven, een magazine en social media 
worden wekelijks duizenden CFO’s en financieel 
directeuren bereikt. Bekende events zijn CFO Day, 
Leadership in Finance en Executive Day (België).

Uitgebreide mediamix
Onze community wordt bereikt dankzij een brede mix 
van activiteiten:
  Events, congressen en ronde tafels (zowel fysiek, 
hybride als online)

  Websites en themanieuwsbrieven
  Opleidingen, trainingen en masterclasses
  Online, social en print campagnes
  Webinars en podcasts
  Magazine
  Vacatureplaatsingen

Bereik de CFO en financieel directeur
CFO heeft een uniek bereik richting 30.000 CFO’s en 
financieel directeuren. Wilt u de naamsbekendheid van 
uw organisatie vergroten binnen deze doelgroep? Wilt u 
uw expertise delen of uw professionele netwerk 
uitbreiden? Onze CFO community biedt diverse 
oplossingen om uw zakelijke doelstellingen te behalen.

Ga voor mogelijkheden naar cfo.nl of neem contact op 
met:

Amber Overbosch
CFO Community Manager
M: +31 6 51608125
E: amberoverbosch@sijthoffmedia.nl
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Doelgroepen

CFO is de toonaangevende community voor CFO’s en financieel directeuren 
van grote (inter-)nationale organisaties.
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Advertentie- en partnermogelijkheden

Wilt u een zo groot mogelijk effect van uw campagne? Het is onze missie uw bedrijf te helpen groeien! 
We helpen u graag om uw merk en oplossingen op het juiste moment met de juiste boodschap onder de aandacht te 
brengen bij onze lezers. Vertel ons wat uw doelstellingen zijn en wij ontwerpen samen met u een crossmediale 
campagne op maat; in samenhang en met de juiste timing.  

Of het nu is om het creëren van awareness, het laden van uw merk, vergroten van naamsbekendheid of het benaderen 
van prospects. Uw marketingcampagne is bij ons in goede handen. Van podcasts tot display advertising en van events 
tot branded content.

WhitepapersOnline advertising

WebinarsPrint advertising

PartnermailingContent partnerships

Roundtable Podcasts

Event & community partnerships Custom publishing (e.g. digital magazine)

Crossmediale 360 graden aanpak

360º
approach

Vergroot uw 
merkbekendheid

Bereik 
nieuwe klanten

Deel 
uw expertise

Versterk 
uw netwerk



Advertentie- en partnermogelijkheden

Website
Deel uw kennis, expertise en visie 
met de lezers van CFO.nl. De website 
biedt diverse mogelijkheden om uw 
organisatie onder de aandacht te 
brengen waaronder banners,  
partnerbijdragen of whitepapers.

Partnerbijdragen
Breng uw producten of diensten bij 
CFO’s onder de aandacht. Schrijf een 
artikel in samenwerking met onze 
redactie of lever het artikel zelf 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. 
 

Nieuwsbrieven
Kom direct onder de aandacht met 
de CFO.nl nieuwsbrief: duizenden 
CFO’s lezen één keer per week het 
laatste nieuws. Binnen de nieuws-
brieven zijn diverse advertising-
mogelijkheden, waaronder banners, 
advertorials en whitepapers.

Print advertising
Deel uw kennis, expertise en visie 
met de lezers van CFO Magazine 
door middel van redactionele 
artikelen, advertorials, columns of 
advertenties. Dit is de perfecte 
manier om uw merk en organisatie 
te presenteren aan onze invloedrijke 
lezersgroep.  

Whitepapers
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. 
 

Partnermailing
Maak gebruik van ons unieke bereik 
om uw product of dienst onder de 
aandacht te brengen via een partner-
mailing of een dual-branded nieuws-
brief. De mailing is in uw eigen 
huisstijl. Het is mogelijk om te 
targeten op diverse criteria zoals 
functie, branche, vakgebied en 
leesgedrag. Dat maakt uw bood-
schap relevanter en levert warmere 
leads op!
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30.000
Bezoekers per maand

40.000
Pageviews per maand



Advertentie- en partnermogelijkheden
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Events
Binnen onze CFO Community 
organiseren we jaarlijks grote en 
kleinere events. Op en rond deze 
events bieden we diverse mogelijk-
heden om uw bedrijf zowel qua 
branding als inhoudelijk te profileren. 
Een overzicht van de geplande 
events vindt u op: www.cfo.nl/events

Webinars
Tijdens CFO Studio gaan we samen 
met CFO’s in gesprek over actuele 
onderwerpen. Onder onze leiding 
wordt de inhoud van elke uitzending 
bepaald en het gesprek gemode-
reerd. Als partner kan er een gast aan 
onze tafel plaats nemen en meedoen 
in het gesprek. 
 
 
 

Podcasts
Een podcast leent zich uitstekend 
om een inhoudelijk interview over de 
bühne te brengen. Dit kan via een 
enkele uitzending of een reeks 
afleveringen. Wij beschikken over 
onze eigen professionele opname-
studio en specialisten om het gesprek 
te begeleiden. De podcasts worden 
gepromoot via ons platform en de 
bekende podcastkanalen.

Community partnerships
 Onder het label ‘House of Executives’ organiseren wij 
activiteiten voor diverse C-level communities. De CFO 
Community biedt een unieke gelegenheid om in contact 
te komen met CFO’s van de top 500 organisaties in 
Nederland.

Vacatures
Onze vacaturebank Finance.nl brengt werkgevers in  
beeld bij de beste kandidaten. Zowel ambitieuze  
werk zoekenden als hoogopgeleide finance professionals 
die niet actief op zoek zijn. De unieke combinatie van een 
vacaturesite mét vakinhoudelijke content én een sterk 
merk garandeert dat dit lukt.
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Contact
Op zoek naar iets anders?
Wij bieden nog nog veel meer mogelijkheden om de gewenste doelgroep te bereiken. Neem contact op met:
Amber Overbosch, CFO Community Manager
M: +31 6 51608125
E: amberoverbosch@sijthoffmedia.nl

Tarieven
Website
Display/Mobile
Leaderboard  45

Rectangle  45

Bedrag in euro’s / CPM

 
Branded content
Redactioneel artikel   1.500
Partnerbijdrage artikel   1.200

Whitepaper   950 
Bedrag in euro’s

 
Nieuwsbrieven
Nieuwsbrief advertorial   950
Partnermailing   4.500

Thema nieuwsbrief   5.000

Bedrag in euro’s / tarief per plaatsing

 

Magazine
Redactioneel artikel   4.400
Advertorial   2.500
Column   2.500

Advertentie   vanaf 3.300 

Bedrag in euro’s

Thought leadership
Podcast  vanaf 7.500
Webinar  vanaf 12.000

Rondetafelsessie  prijs op aanvraag

Bedrag in euro’s

Partnerships CFO Day  Platinum Gold Silver

Deelname pre-conference programma  4 Nee Nee
Tafel pre-conference dinner  Twee tafels voor 8 Optie 8.000 per tafel Nee
Hotelkamers  4 Nee Nee
Deelname CFO Day  6 4 2 
Kaarten voor uw relaties*  30 20 10
Breakout sessies  2 eigen sessies 1 eigen sessie Nee
Deelnemerslijst PDF na afloop**  Ja Ja Ja
Zichtbaarheid  Groot op uitingen  Medium op uitingen Klein op uitingen
CFO Day Newspaper  1 pag. + advertentie 1 pagina 1/2 pagina
Extra zichtbaarheid  In overleg In overleg Nee

Totaal pakket  45.000 27.500 12.500

Bedrag in euro’s 

Partnerships Leadership in Finance Summit Platinum Gold Silver

Deelname Leadership in Finance Summit  6 4 1
Kaarten voor uw relaties*  30 20 10
Breakout sessies  2 eigen sessies 1 eigen sessie Nee
Deelnemerslijst PDF na afloop**  Ja Ja Ja
Logo in alle uitingen op de dag en in aanloop naar Groot op uitingen Medium op uitingen Klein op uitingen
Extra zichtbaarheid  Koffiebar sponsor In overleg  Nee
Totaal pakket  26.000 19.000 12.500

Bedrag in euro’s 

*relaties zijn CFO of mensen uit hun team   ** geen tel/email

Diamond

6
Drie tafels voor 8

6
8

Onbeperkt
2 eigen sessies

Ja
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2 pag. + advertentie
Koffiebar sponsor

55.000
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