
Voor de leiders van nu 
én morgen
Sijthoff Media biedt hoogwaardige content, toonaangevende opleidingen en data-gedreven insights. Wij 
verbinden boardroom members en 3,5 miljoen professionals binnen IT, marketing & communicatie, finance, 
HR, M&A en de overheid door middel van toonaangevende evenementen, awards, expo’s, executive dinners, 
magazines, opleidingen en nieuws- en vacaturesites. We zijn gevestigd in Capital C, hét centrum voor de 
creatieve industrie van Amsterdam. 

Uniek merkenportfolio
Wij zijn marktleider binnen de sectoren marketing & 
communicatie, IT, overheid, finance, M&A en HR. 
Bekende merken zijn Adformatie, Business Insider 
Nederland, AG Connect, Binnenlands Bestuur, iBestuur, 
Alex van Groningen, Amsterdam Institute of Finance, 
CHRO, HR Praktijk, CFO.nl, AccountantWeek.nl, NBA 
Opleidingen, M&A, VEECEE, Kidsweek en Samsam.

Uitgebreide mediamix
Onze doelgroepen worden bereikt dankzij een brede mix 
van activiteiten:
  Magazines en vakbladen 
  Websites en themanieuwsbrieven
 Online, social en print campagnes
 Content partnerships
 Lead generation campagnes
 Vacatureplaatsingen
  Custom publishing (specials, podcasts, webinars, e-zines)
  Congressen, expo’s, awards, round tables en  
online talkshows
  Opleidingen, masterclasses, lesmethodes en  
e-learning modules

Bereik de beslissers in uw vakgebied
Met onze merken hebben we een uniek bereik richting 
3,5 miljoen professionals en eindbeslissers in zowel het 
bedrijfsleven als de overheid. Via onze communities kan 
de gehele C-suite worden bereikt: van CMO, CFO, CIO tot 
CHRO en alle bestuurders en topambtenaren.

Wilt u uw naamsbekendheid of thought leadership 
vergroten binnen de doelgroep? Uw professionele 
netwerk uitbreiden? Of kwalitatieve leads genereren? 
Dankzij onze uitgebreide database met klantprofielen is 
het mogelijk om gericht te selecteren en targeten op 
basis van demografische-, interesse- en 
gedrags kenmerken. Selecteer uw doelgroep 
bijvoorbeeld op basis van functie, branche of klikgedrag. 

Onze platformen bieden oneindig veel oplossingen om uw 
zakelijke doelstellingen te behalen.

Voor meer mogelijkheden ga naar:
sijthoffmedia.nl/adverteren

sijthoffmedia.nl

Het grootste bereik in de zakelijke markt
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Met onze merken en communities hebben wij een uniek bereik richting meer dan 
3,5 miljoen eindbeslissers en professionals in zowel het bedrijfsleven als de overheid
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Onder het label House of Executives organiseren wij activiteiten voor de gehele C-suite
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