
Marktleider op het gebied van 
marketing, media en communicatie
Adformatie is marktleider op het gebied van vakinformatie voor de marketing-, media-, creatie- en 
communicatiebranche. Het platform richt zich op marketeers, communicatieadviseurs en 
media-professionals die voorop willen lopen in hun vakgebied. 

Marktleider op gebied van marketing
Met een vakglossy, website, e-zine en nieuwsbrieven 
bereikt Adformatie maandelijks ruim 350.000 
professionals in de marketing, media en creatieve sector.
Adformatie organiseert ook diverse evenementen, 
waaronder CMO Day, Dutch Creativity Awards, 
MarketingLive! en de talkshow Adformatie Connects 
Live. 

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

Bereik de CMO en marketingprofessional
Adformatie heeft een uniek bereik richting 350.000 
marketingprofessionals en CMO’s. Wil je 
merkbekendheid of thought leadership vergroten 
binnen jouw doelgroep? Jouw 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 gedragskenmerken. 
Selecteer jouw doelgroep bijvoorbeeld op basis van 
functie, branche of klikgedrag. Ons platform biedt 
oneindig veel oplossingen om jouw zakelijke 
doelstellingen te behalen.

Voor meer mogelijkheden ga naar: 
adformatie.nl/adverteren
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‘Goed te zien dat Adformatie juist nu niet alleen zichzelf opnieuw uitvindt, 

maar ook nog eens de vinger precies op de pols heeft.’
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Advertentie- en partnermogelijkheden

Wil je een zo groot mogelijk effect van 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 met jou een crossmediale
campagne op maat; in samenhang en met de juiste timing.

Of het nu is om het creëren van awareness, het laden van jouw merk, vergroten van naamsbekendheid of het benaderen
van prospects. Jouw 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

‘Complimenten voor jullie vernieuwing, actualiteit en boeiende analyses in deze tijd. Jullie zijn zeer 

waardevol voor iedereen in de markt, en bewijzen dat in deze tijd meer dan ooit!’

‘Een compliment; jullie zijn met Adformatie goed bezig om op zo’n korte periode relevant te blijven. 

Ben dan ook blij dat ik abonnee ben.’ 



Advertentie- en partnermogelijkheden

Website
De website van Adformatie is  
opgebouwd uit topics, die elk  
specifiek nieuws, achtergronden, 
blogs, opiniestukken en dossiers 
bevatten. Naast reguliere banner-
formaten, biedt de website diverse 
branded content- mogelijkheden.

Content partnerships
Met een content partnership verbind 
je jouw organisatie als kennispartner 
aan één of meerdere topics. Je kan 
kennis van jouw organisatie etaleren 
binnen een partnerpagina op de 
Adformatie website. Bijdragen 
worden op de homepage, binnen het 
relevante topic en in de nieuwsbrief 
onder de aandacht gebracht bij de 
bezoekers. 

Nieuwsbrieven
Adformatie verspreidt dagelijks het 
laatste nieuws over marketing, 
media, creatie en communicatie. 
Wekelijks versturen we thema- 
nieuwsbrieven, waarmee we een 
specifiek topic belichten. Binnen de 
nieuwsbrieven zijn diverse 
advertising mogelijkheden,  
waaronder banners, advertorials en 
white papers.

Print advertising
Adformatie biedt diverse 
advertentiemogelijkheden in zowel 
het fysieke magazine als de digitale 
e-zine, waaronder waaronder full 
page ads, speciale covers, bijsluiters 
en video promo’s.

Whitepapers
Via een whitepaper bied je jouw 
doelgroep uitleg, diepgang en 
expertise op relevante thema’s. Het is 
bovendien een ideale manier om 
kwalitatieve leads te verzamelen. 
Beschikt je zelf niet over de juiste 
content? Dan kunnen wij die voor jou 
maken.

Partnermailing
Maak gebruik van ons unieke bereik 
om jouw product of dienst onder de 
aandacht te brengen via een 
partnermailing of een dual-branded 
nieuwsbrief. De mailing is in jouw 
eigen huisstijl. Het is mogelijk om te 
targeten op diverse criteria zoals 
functie, branche, vakgebied en 
leesgedrag. Dat maakt jouw 
boodschap relevanter en levert
warmere leads op!
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part of
atter

part of atter

Seriously Creative. 

Wij zijn serieus als het gaat over content. Serieus creatief. Want het juiste idee 
maakt altijd het verschil. Ideeën gebaseerd op de kleine geheimen die net 
onder de oppervlakte liggen. Die aansluiten op gedrag, motivatie en emoties. 
Die bepalen: Dit is een merk voor mij! 

Connect today. Matter tomorrow. mmmatter.com
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300.000
Bezoekers per maand

550.000
Pageviews per maand
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Events
Adformatie organiseert jaarlijks 
diverse grote en kleinere congressen 
en seminars. Op en rond deze events 
bieden we diverse mogelijkheden 
om je bedrijf zowel qua branding als 
inhoudelijk te profileren. Een over-
zicht van de geplande events vindt u 
op: www.adformatie.nl/events

Webinars en talkshows
Adformatie Connects Business is een 
live talkshow die wordt gestreamed 
vanuit Capital C in Amsterdam, 
waarbij organisaties zichzelf letterlijk 
‘in the picture’ kunnen zetten. Met 
een specifiek thema, een mooie case 
en enthousiaste sprekers van de 
organisatie is Adformatie Connects 
Business het perfecte visitekaartje. 
 

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.

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

Vacatures
Onze vacaturebank brengt werkgevers in beeld bij de 
beste kandidaten. Zowel ambitieuze werkzoekenden als 
hoogopgeleide marcomprofessionals 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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Website
Display/Mobile  Run of site
Leaderboard  40
Rectangle  50
Billboard  60
Video  70
Bedrag in euro’s / CPM

Branded content
Homepage advertorial 400 per dag 
 800 per 2 dagen / 300 extra per dag
Whitepaper 750 opstartkosten + vanaf 50 per lead
Poll 1.000 per week
Content partnership 1.500 per maand (min. 6)
Dossier 2.500 per week
Topic partnership 2.000 per maand
Bedrag in euro’s

Social media
Twitter post  895
Instagram update  500
Linkedin page post  750
Linkedin group post  750
Facebook update  1.495
Bedrag in euro’s

Nieuwsbrieven
Fullbanner  750
Advertorial  900
Partnermail  Prijs op aanvraag
Bedrag in euro’s / tarief per plaatsing

Vacatures
Standaard vacature  630
Spotlight vacature  980
Bedrag in euro’s 

CMO Community
Voor mogelijkheden en prijzen neem dan contact op met 
Corinne Hamming.

Adformatie Connects Live en e-zine
Video promo 6 sec  250
Video promo 30 sec  750
Aftiteling sponsoring  250
Reguliere in-page ads  500
Full page ad, beeldschermvullend  1.000
Bedrag in euro’s 

Magazine
Advertenties
2/1 pag  7.500
1/1 pag  4.500
1/2 pag  2.950
Toeslag voorkeursplaatsing  15%
Bedrag in euro’s 

Branded content
2/1 pagina showcase 7.500 + productiekosten
1/1 pagina showcase 4.500 + productiekosten
Sponsored special Prijs op aanvraag
Bedrag in euro’s 

Formaat (breedte x hoogte)
Bladspiegel 226 x 300 mm
1/1 pagina 226 x 300 mm
1/2 pagina 186 x 120 mm

Pluspropositie
Meehechter, bijsluiter, insert, etc. Prijs op aanvraag
Bedrag in euro’s

Thema’s
Februari: Groei
April: De rol van de CMO
Mei: Carrière | War on talent
Juni: Creatie & Craft
September: Back to School 
Oktober: Tech & e-commerce | Effectiviteit
November:  Communicatie en gedragsbeïnvloeding | 

Grote Marketing Enquête
December: Media Outlook | Media Report

Contact
Op zoek naar iets anders?
Wij bieden nog nog veel meer mogelijkheden om de gewenste doelgroep te bereiken. Neem contact op met:

Sales
sales@adformatie.nl | 020-5733622
Floris van Dam: floris@adformatie.nl | 06-45066560
Robert de Vries: robert@adformatie.nl | 06-29550977
Corinne Hamming: corinne@adformatie.nl | 06-42550791

Partnermanager
Ragini Tedjai: ragini@adformatie.nl | 020-5733632

Traffic & orderadministratie
Michelle Kerstjens: traffic@adformatie.nl | 020-5733664


