
De community voor M&A, private equity 
en venture capital
De M&A Community, Young M&A Community en VEECEE zijn de leidende kennis- en netwerkplatformen 
voor professionals werkzaam in M&A, Corporate Finance, Private Equity en Venture Capital. Via exclusieve 
evenementen, een website met een uitgebreide dealdatabase en league tables, nieuwsbrief en magazine 
worden dé topinvesteerders, ondernemers en M&A professionals van Nederland bereikt.
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M&A en VEECEE community
Met de M&A en VEECEE events brengen wij jaarlijks 
duizenden M&A, private equity en venture capital 
professionals bij elkaar. Inspireren, het ontmoeten van 
vakgenoten, het uitwisselen van ervaringen en 
netwerken staan hierbij centraal. Tijdens de populaire 
M&A Awards worden elk jaar de beste dealmakers van 
Nederland en België in de spotlight gezet. 

Uitgebreide mediamix
Onze community wordt bereikt dankzij een brede mix 
van activiteiten:
  Netwerkevenementen, awards en ronde tafels (zowel 
fysiek, hybride als online)
  Website, nieuwsbrief en dealdatabase
  Opleidingen, trainingen en masterclasses
  Online, social en print campagnes
  Webinars en podcasts
  Magazine
  Vacatureplaatsingen

Bereik investeerders en M&A professionals
M&A en VEECEE hebben een uniek bereik richting 
15.000 topinvesteerders, ondernemers en M&A 
professionals. Wilt u uw naamsbekendheid of thought 
leadership vergroten binnen de doelgroep? Uw 
professionele netwerk uitbreiden? Dankzij onze 
uitgebreide database met klantprofielen is het mogelijk 
om gericht te selecteren en targeten op basis van 
demografische-, interesse- en gedragskenmerken. 
Selecteer uw doelgroep bijvoorbeeld op basis van 
functie, branche of klikgedrag. Ons platform biedt 
oneindig veel oplossingen om uw zakelijke 
doelstellingen te behalen.

Voor meer mogelijkheden ga naar: mena.nl

Of contact:
Martise Leemhuis: mleemhuis@alexvangroningen.nl
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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.


