De community voor CHRO’s
en HR-directeuren
CHRO is de toonaangevende community voor CHRO’s en HR-directeuren van grote (inter-)nationale
organisaties. Tijdens events, round tables en executive diners komen jaarlijks honderden HR executives
bijeen. Inspireren, het ontmoeten van vakgenoten, het uitwisselen van ervaringen en netwerken met HR
Nederland staan hierbij centraal.
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Voor meer mogelijkheden ga naar: chro.nl
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Of contact:
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Anna-Bo Bouwens: abouwens@alexvangroningen.nl
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CHRO is de toonaangevende community voor CHRO’s en HR-directeuren
van grote (inter-)nationale organisaties.

2.750

15.000

lidmaatschappen

unieke bezoekers

3.400

29.000

nieuwsbrief abo’s

volgers social media

1
Abonnees

Research

HRTech 100

Content

20

Database
Advertising

Educatie

partners

6
trainingen

Events &
Communities

Functies
HR Manager

1

10

awards en
verkiezingen

events en
congressen

Branches
24%

Information Technology & Services
12%

CHRO/HR Directeur
20%

Financial Services
10%

HR Adviseur
11%

Management Consulting
8%

HR Consultant
10%

Hospital & Health Care
6%

Eigenaar
8%

Retail & Wholesale
5%

HR Business Partner
5%

Education
5%

Adviseur
5%

Transportation & Logistics
4%

Recruiter
4%

Staffing & Recruiting
4%

Partner
3%

Food & Beverages
4%

Over Sijthoff Media
Sijthoff Media is een crossmediaal bedrijf van nieuws- en
vakmedia en is gevestigd in Capital C, hét centrum voor de
creatieve industrie van Amsterdam. Onze media bieden
content op het gebied van IT, marketing, media, finance, HR,
M&A, overheid en voor kinderen. Onze onafhankelijke
redacties informeren en verbinden maandelijks meer dan
één miljoen professionals en ruim 400.000 kinderen in de
leeftijd 7 tot en met 12 jaar. Bekende merken van Sijthoff
Media zijn Adformatie, AG Connect, CFO, CHRO, M&A,
Binnenlands Bestuur, iBestuur, Alex van Groningen,
Amsterdam Institute of Finance, FinanceHub.nl, FM.nl,
Kidsweek en Samsam.
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