De community voor HR-professionals
HR Praktijk is de toonaangevende community voor HR-professionals. Het platform richt zich op
HR-managers, HR-adviseurs en HR business partners die voorop willen lopen in hun vakgebied. Met een
website, nieuwsbrieven, events, de HR Podcast en social media bereikt HR Praktijk maandelijks ruim
55.000 HR-professionals.
De community voor HR-professionals

Bereik de HR-professional

Middels de website hrpaktijk.nl, een wekelijkse

HR Praktijk heeft een uniek bereik richting 55.000

nieuwsbrief, de HR Podcast en social media worden

HR-professionals. Wilt u de naamsbekendheid van uw

wekelijks duizenden HR-professionals bereikt. Onder het

organisatie vergroten binnen deze doelgroep?

label HR Academy worden diverse masterclasses,

Kwalitatieve leads genereren? Expertise delen of uw

boostcamps en events georganiseerd, waaronder de HR

professionele netwerk uitbreiden? Onze HR-community

Expo en het HR Analytics Congres.

biedt diverse oplossingen om uw zakelijke doelstellingen
te behalen.

Uitgebreide mediamix
Onze community wordt bereikt dankzij een brede mix

Dankzij onze uitgebreide database met klantprofielen is

van activiteiten:

het mogelijk om gericht te selecteren en targeten op

Events, congressen en ronde tafels (zowel fysiek,

basis van demografische kenmerken. Selecteer uw

hybride als online)

doelgroep bijvoorbeeld op basis van functie of branche.

Websites en themanieuwsbrieven
Opleidingen, trainingen en masterclasses

Voor meer mogelijkheden ga naar hrpraktijk.nl

Online en social campagnes
Webinars en podcasts
Vacatureplaatsingen
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HR Praktijk is het toonaangevende platform voor HR-professionals

55.000

23.000

unieke bezoekers

nieuwsbrief abo’s

45.000

25.000

1

plays HR Podcast

volgers social media

HRTech 100
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Research

50

Content

HR trainingen & cursussen
(HR Academy)

Database

40

Advertising

Educatie
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Communities
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events, congressen en roundtables
o.a. HR Expo | Tomorrow@Work | Diversiteit & Inclusiviteit

Doelgroepen
Functies

Branches

HR Manager

Groot- en detailhandel
14%

15%

Algemeen Directeur
14%

Industrie

HR Adviseur
12%

Zorg

Overig

Onderwijs
9%

12%

13%
12%

Manager Administratie
6%

Bouwnijverheid
9%

HR Medewerker
6%

Financiële Instellingen
7%

Student
4%

Informatie en Communicatie
4%

Algemeen Manager
3%

Publieke Sector
4%

Facilitair Manager
2%

Overige Zakelijke Dienstverlening
3%

Project Manager
2%

Transport
3%
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Advertentie- en partnermogelijkheden
Crossmediale 360 graden aanpak
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.

Online advertising

Whitepapers

Print advertising

Content partnerships

Webinars

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)
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Advertentie- en partnermogelijkheden
55.000
Bezoekers per maand
100.000
Pageviews per maand

Website

Partnerbijdragen

Nieuwsbrieven

Deel uw kennis, expertise en visie

Breng uw producten of diensten bij

Kom direct onder de aandacht bij

met de lezers van hrpraktijk.nl. De

HR-professionals, HR-adviseurs,

duizenden HR-professionals met de

website biedt diverse mogelijkheden

HR-managers en HR-business

HR Praktijk Signaal nieuwsbrief. Deze

om uw organisatie onder de

partners onder de aandacht. Schrijf

nieuwsbrief komt twee keer per

aandacht te brengen waaronder

een artikel in samenwerking met

week uit en bevat het laatste

banners, partnerbijdragen of

onze redactie of lever het artikel zelf

vaknieuws. Binnen de nieuwsbrief

whitepapers.

aan. Bij het artikel kunt u duidelijk als

zijn diverse advertisingmogelijk

afzender vermeld worden. De

heden, waaronder advertorials en

perfecte manier om uw merk en

whitepapers.

organisatie te presenteren aan onze
invloedrijke lezersgroep.

Whitepapers

Partnermailing

Via een whitepaper biedt u uitleg, diepgang en expertise

Maak gebruik van ons unieke bereik om uw product of

op relevante HR thema’s. Uw whitepaper geeft concrete

dienst onder de aandacht te brengen via een

en uitgebreide antwoorden op voor HR belangrijke

partnermailing. De mailing is in uw eigen huisstijl. Dat

vraagstukken. Uw whitepaper wordt opgenomen in de

maakt uw boodschap relevanter en levert warmere leads

hrpraktijk.nl whitepaper bibliotheek en gepresenteerd als

op!

een te downloaden pdf.
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Advertentie- en partnermogelijkheden

Events

Webinars

Podcasts

We organiseren jaarlijks diverse grote

Tijdens onze webinars gaan we

Een podcast leent zich uitstekend

en kleinere events waaronder het

samen met HR-professionals,

om een inhoudelijk interview over de

HR Analytics Congres en de HR Expo.

HR-adviseurs, HR-managers en

bühne te brengen. Dit kan via een

Op en rond deze events bieden we

HR-businesspartners in gesprek over

enkele uitzending of een reeks

diverse mogelijkheden om uw bedrijf

actuele onderwerpen. Onder onze

afleveringen. Wij beschikken over

zowel qua branding als inhoudelijk te

leiding wordt de inhoud van elke

onze eigen professionele opname-

profileren. Een overzicht van de

uitzending bepaald en het gesprek

studio en specialisten om het gesprek

geplande events vindt u op

gemodereerd. Als partner kan er een

te begeleiden. De podcasts worden

hracademy.nl.

gast aan onze tafel plaats nemen en

gepromoot via ons platform en de

meedoen in het gesprek.

bekende podcastkanalen.
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Tarieven
Website

Nieuwsbrieven

Display/Mobile

Nieuwsbrief advertorial 		

850

Leaderboard		30

Partnermailing minimaal 		

2.000

Rectangle		25

Thema nieuwsbrief vanaf 		

5.000

Bedrag in euro’s / CPM

Bedrag in euro’s / tarief per plaatsing

Branded content

Thought leadership

Redactionele bijdrage 		

2.000

Whitepaper 		

3.500

Microsite Pro 		

1.400

Microsite premium 		

2.400

Bedrag in euro’s

HR Podcast
Pre-roll		750
Mid-roll		500
Branded aflevering		

3.500

Webinar		10.000
Bedrag in euro’s

HR Expo 2022 pakketten		

Start-up

Standaard

Premium partner

Tickets voor medewerkers		

2

4

8

Tickets voor prospects		

5

12

20

Een positie op het Start-upplein met een statafel

3

-

-

Ruimte voor een pitch van 15 min incl. vragen

3

-

-

Toegang tot Partnerplein om je prospects te spreken (incl. scherm) -

3

-

Een demo- of inhoudelijk sessie in het programma*

-

3

-

Ruimte bij Experience Centre voor eigen stand +/-32m2

-

-

3

Een inhoudelijk sessie**		

-

-

3

Grip Event App + lijst met contactgeg. gescande bezoekers (opt-in) 3

3

3

Een artikel op HRpraktijk.nl 		

3

3

3

Logo op de website en op promotiematerialen

3

3

3

2.000

7.500

11.500

Totaal pakket		
Bedrag in euro’s

* Kosten spreker inhoudelijke sessie niet inbegrepen. ** In samenspraak met de organisatie spreker en onderwerp.

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

Lars Hendriks

Anna-Bo Bouwens

Media-adviseur

Partner Manager

Commercial Director

M: +31 6 53 630 120

M: +31 6 1953 7926

M: +31 6 4682 66 81

E: m.nuhn@mindcampus.nl

E: lhendriks@alexvangroningen.nl

E: abouwens@alexvangroningen.nl
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