De community voor finance professionals
Financieel Management (FM) dé community voor finance professionals. Door middel van events, round tables, beurzen, webinars en online media komen jaarlijks duizenden leden bijeen. Inspireren, het ontmoeten
van vakgenoten, het uitwisselen van ervaringen en netwerken staan hierbij centraal.
De community voor finance professionals

Bereik de finance professional

Met events, round tables, de FM.nl website,

FM heeft een unieke positie in de markt en heeft een

themanieuwsbrieven, digitale media en social media

aanzienlijk bereik richting 40.000 financials. Maak

worden wekelijks meer dan tienduizend financieel

gebruik van het multimediale netwerk van de FM

eindverantwoordelijken bereikt. Bekende events zijn FM

Community om in contact te komen met invloedrijke

Dag en Leadership in Finance Summit.

financieel eindverantwoordelijken. Wil je de
naamsbekendheid van jouw organisatie vergroten

Uitgebreide mediamix

binnen deze invloedrijke beroepsgroep? Wil je je

Je bereikt onze community met een brede mix van

expertise delen of jouw professionele netwerk

activiteiten. Onze community wordt bereikt dankzij een

uitbreiden? Onze FM community biedt diverse

brede mix van activiteiten:

strategieën om jouw zakelijke doelstellingen te behalen.

Events, beurzen en ronde tafels (zowel fysiek, hybride
als online)

Neem contact op met Daniël Papendorp.

Websites en themanieuwsbrieven
Opleidingen, trainingen en masterclasses

Daniël Papendorp

Online en social campagnes

M: +31 6 1130 4082

Webinars en podcasts

E: danielpapendorp@sijthoffmedia.nl

Vacatureplaatsingen

sijthoffmedia.nl

FM is de toonaangevende community voor Financieel Managers,
Business- en Group Controllers en Financieel Directeuren.
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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.

Online advertising

Whitepapers
Webinars

Content partnerships

Vergroot uw
merkbekendheid

Bereik
nieuwe klanten

Partnermailing

360º
approach

Roundtable

Event & community partnerships

Versterk
uw netwerk

Deel
uw expertise

Podcasts

Custom publishing (e.g. digital magazine)

sijthoffmedia.nl

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 FM.nl. De website

bij financials onder de aandacht. In

de FM.nl nieuwsbrief: meer dan

biedt diverse mogelijkheden om

samenwerking met onze redactie

11.000 finance professionals lezen

jouw organisatie onder de aandacht

lever je inspirerende artikelen aan. Bij

drie keer per week het laatste

te brengen waaronder banners,

het artikel word je duidelijk als

nieuws. Binnen de nieuwsbrieven zijn

partnerbijdragen en whitepapers.

kennispartner vermeld. De perfecte

diverse manieren om jouw organisa-

manier om jouw merk en organisatie

tie te profileren zoals banners,

te presenteren aan onze invloedrijke

advertorials en whitepapers.

lezersgroep.

Whitepapers

Partnermailing

Vacatures

Via een whitepaper bied je de

Maak gebruik van ons unieke bereik

Onze vacaturebank Finance.nl brengt

finance professional uitleg, diepgang

om jouw product of dienst onder de

werkgevers in beeld bij ambitieuze

en expertise op relevante finance

aandacht te brengen via een

werkzoekenden en hoogopgeleide

thema’s. Jouw whitepaper geeft

partnermailing in eigen huisstijl of

finance professionals. De unieke

concrete en uitgebreide antwoorden

een themanieuwsbrief. Maak contact

combinatie van een vacaturesite mét

op belangrijke vraagstukken voor

met de finance professional in de

vakinhoudelijke content én een sterk

finance professionals. Whitepaper

juiste context met relevante content.

merk garandeert een goede match.

worden opgenomen in de FM.nl
whitepaper bibliotheek en wordt
gepresenteerd als een te
downloaden pdf.
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Advertentie- en partnermogelijkheden

Events

Webinars

Podcasts

De FM community organiseert

Tijdens webinars treed je in gesprek

Een podcast leent zich uitstekend

jaarlijks spraakmakende events. Op

met finance professionals over

voor het over de bühne brengen van

en rond deze events profileer je jouw

actuele onderwerpen. Je genereert

een inhoudelijk interview en is de

organisatie. Met een partnership

leads en zet potentiële klanten om

ultieme manier om potentiële

vergroot je jouw naamsbekendheid

naar betalende klanten. Een professi-

klanten aan je organisatie te binden.

onder de beroepsgroep en claim je

oneel gemodereerde webinar stelt je

Podcastseries worden ontwikkeld

autoriteit over een bepaald onder-

in staat om de toegevoegde waarde

om een trouw luisterpubliek op te

werp.

van jouw merk te laten zien. Dit

bouwen. In onze professionele

vergroot het vertrouwen en de

opnamestudio staan specialisten tot

Een overzicht van de geplande

gunfactor. Bovendien kunnen

je beschikking om het gesprek te

events vind je op fm.nl/events.

deelnemers direct vragen stellen

begeleiden. De podcasts worden

waardoor je potentiële twijfels

gepromoot via ons platform en de

wegneemt.

bekende podcastkanalen.
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Tarieven
Nieuwsbrieven

Vacatureplaatsingen (Finance.nl)

Advertorial		

950

Silver		

325

Partnermailing		

4.500

Gold		

600

Thema Nieuwsbrief		

5.000

Gold (+ FD.nl)		

935

Platinum		

1045

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

Inhoud pakketten FM Dag		

Silver

Gold

Platinum

Aantal kaarten voor uw relaties (indien doelgroep)

16

16

32

Aantal kaarten voor eigen medewerkers

2

4

8

Deelnemerslijst pdf na afloop (geen tel/mail)

3

3

3

Breakoutsessies (Rondetafelsessie of open sessie)
Vermelding als partner + logo in alle uitingen
Totaal pakket		

-

1

2

Silver Partner

Gold Partner

Platinum Partner

12.500

19.000

26.000

Bedrag in euro’s

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

Homepage en rubriekpagina op FM.nl

•

LinkedIn feed

Doorplaatsing in FM.nl nieuwsbrief			

6x

12x

Whitepapers
Positie in whitepaper-bibliotheek 			

3x

Promotie van één whitepaper in FM.nl nieuwsbrief		

3x

Nieuwsbrief Advertorials
Plaatsing op eerste positie in FM.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

