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Selectief bereik
Bij infinance.nl treft u een kern aan van 18.000 bezoekers, gewoonlijk primair degene
die adviseert of bemiddelt. De AFM kent zo’n 6.000 kantoorinschrijvingen. Als we
uitgaan van gemiddeld twee tot drie adviseurs per kantoor, dan komen we uit op zo’n
15.000 adviseurs. Hoofdzakelijk zijn het de hypotheek- en pensioenadviseurs maar ook
adviseurs op het gebied van inkomen, zorg en schade. In de kern zijn het traditionele
advieskantoren die hun bestaansrecht hebben verworven. Daarnaast bezoeken
branche-gerelateerde adviesbureaus, verzekeraars en geldverstrekkers infinance.nl.
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Professionals

Content

De bezoeker is de professionele adviseur die op basis van declarabele
uren zijn businessmodel hanteert. Veelal is het de eigenaar en/of financieel
adviseur die direct in contact staat met zijn klanten. Hij is meestal
gespecialiseerd in hypotheken en pensioenen, maar is zich steeds meer
gaan toeleggen op een totaaladvies voor zijn klant. Hierdoor is er een grote
interesse ontstaan in informatie op het gebied van schade en de steeds groter
wordende groep ondernemers/zzp’ers.

De basis van infinance.nl is productinformatie, innovaties, tools, educatie,
regelgeving en marketingtechnieken voor het werven en behouden van
klanten. Columns en interviews belichten de visies en trends in de branche.
En wordt er ook veel aandacht besteed aan hoe de eigenaar/manager
economisch zijn financieel kantoor het best kan managen. Naast de vaste
onafhankelijke redactie zorgen veel gespecialiseerde en gerenommeerde
gastredacteuren en freelancers voor een kwalitatief hoogwaardige invulling
van het multimediale platform.

GESPONSORDE ARTIKELEN
Nieuwsblok

InFinance website

Kennisblok

Sponsorblok

Nieuwsblok
In het nieuwsblok worden de artikelen geplaatst die door de onafhankelijke
redactie van InFinance gemaakt zijn. Dagelijks lezen duizenden financiële
adviseurs de nieuwsartikelen via de nieuwsbrief of direct op de website.
Om artikelen te verrijken met aanvullende kennis van de experts in de branche
wordt onder dit nieuwsblok het kennisblok geplaatst. Hierdoor wordt de lezer
breder geïnformeerd over de actualiteiten en ervaringen in de praktijk en wordt
het artikel beter gevonden en beoordeeld door de bezoeker.
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Kennisblok

Sponsorblok

Partnerpagina

Het kennisblok wordt direct onder het nieuwsblok
geplaatst en verrijkt de content. Partners leveren de
content voor het kennisblok aan en geven keywords
mee. Als in een nieuwsblok deze keywords genoemd
wordt verschijnt het kennisblok eronder. Zo kan de
partner direct en op inhoud zijn visie en kennis
delen met de lezer. Hij kan vier keer per jaar zijn
kennisblok aanpassen.

Het sponsorblok is gekoppeld aan het kennisblok.
In het sponsorblok kan de partner een product of
dienst promoten. Hier is dan een call-to-actionbutton aanwezig waar men zich in kan schrijven en/
of contact op kan nemen. In het sponsorblok kan
direct doorgelinkt worden naar de partnerpagina
of eigen website.

Op de partnerpagina kan uw bedrijfsprofiel goed
weergegeven worden. Via content op de website
of nieuwsbrief wordt traffic op deze pagina gerealiseerd. Dit kan verrijkt worden met videocontent en
webinars. Wij kunnen bij u op locatie streamingcontent en webinars ontwikkelen en helpen bij het
vermarkten van deze content of het realiseren van
genoeg deelnemers voor uw webinar.

Leaderboard

AANLEVEREN & TARIEVEN
InFinance Online

Advertorial

Tarieven infinance.nl

Full banner

Rectangle

Logo link

Advertentie
Billboard
Advertorial
Rectangle
Leaderboard
Full banner
Skyscraper
Logo link

Formaat
970x250 (pixels)
Tekst + beeld
300x250 (pixels)
728x90 (pixels)
468x60 (pixels)
120x300 (pixels)
Tekst + beeld

Kosten/week
2 2.500,2 1.950,2 1.750,2 1.750,2 1.750,2 1.250,2 950,-

Kosten/maand
2 5.750,2 4.500,2 3.950,2 3.950,2 3.950,2 2.995,2 1.950,-

Aanleverspecificaties		 Kosten/jmaand
Kennisblok/
Minimaal 300 woorden, foto en keywords,
Sponsorblok
logo, max. 100 woorden en links (url etc.)
2 950Partnerpagina In overleg		
2 750,-

InFinance digitaal
De website infinance.nl is het online verzamelpunt voor iedereen die relevante
informatie zoekt over de verschillende thema’s waar de adviseur in zijn dagelijkse
adviespraktijk mee te maken heeft. Van nieuws, onderzoeken, columns, interviews
en productinformatie tot marketing en managementinformatie. De website
Infinance.nl en de nieuwsbrief InFinance Daily vormen een actuele aanvulling op
het magazine. Via het InFinance-platform bereikt u een unieke doelgroep in de
financiële dienstverlening.

Tarieven InFinance Daily
Advertentie
Leaderboard
Rectangle
Full banner
Full banner
1/2 Skyscraper
Button

Formaat
468x60 (pixels)
336x280 (pixels)
574x60 (pixels) Up
574x60 (pixels) Down
120x300 (pixels)
120x120 (pixels)

Kosten/week
2 1.675,2 1.450,2 1.450,2 1.150,2 850,2 650,-

Kosten/maand
2 3.950,2 3.750,2 3.750,2 2.950,2 2.450,2 1.950,-

Advertentie
Takeover
Advertorial
Partnermailing

Formaat
In overleg
Tekst
HTML

Kosten/dag
2 2.995,2 750,2 5.000,-

Kosten/week
2 2.950,-

InFinance Daily
Via InFinance Magazine, infinance.nl en vele daaraan gelieerde sites en uitgaven,
kan men zich gratis abonneren op de nieuwsbrief InFinance Daily. Elke werkdag
rond 16:00 uur ontvangen meer dan 10.000 abonnees het belangrijkste
nieuws van die dag in hun mailbox. Via InFinance Daily kan gericht en rechtstreeks
met de doelgroep gecommuniceerd worden. E-mailmarketing is een bewezen
en zeer krachtige tool om uzelf te profileren, de omzet te verhogen en uw
doelen te bereiken.
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Een rode lotusbloem staat voor passie en dat is waarin
wij u willen ondersteunen, passie voor uw vak!

Multimediaal

Contact

De verschillende onderdelen van hét multimediale platform worden gelezen door
beslissers binnen de financiële dienstverlening. Het succes van adverteren zit
altijd in de mix. De sterke multimediamix print, internet en e-mail zorgt voor het
succes. Hiermee beschikken adverteerders over een uniek financieel platform.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Anton Nota 06 - 534 177 22 - a.nota@3xi.nl
Tim Chengadu 06 - 141 623 60 - t.chengadu@3xi.nl
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