
INFINANCE MAGAZINE
InFinance Magazine is onderdeel van een multimediaal platform voor beslissers binnen de financiële dienstverlening. Het magazine 
is een glossy waarin artikelen, interviews, visies van autoriteiten in de markt, rondetafelgesprekken en onderzoeken over vaste 
onderwerpen als Financiële Planning, Hypotheken, Pensioenen, Beleggen, Kredieten, Schade, Zorg, Employee Benefits, ICT/Software, 
Sparen, Opleidingen, Carrière, Marketing en Management elkaar afwisselen. InFinance Magazine is opiniërend, verdiepend en 
richtinggevend. InFinance Magazine verschijnt 4 keer als gedrukte uitgave en 12 keer digitaal. Het digitale magazine verschijnt 
voorafgaande aan elke printuitgave 3 keer als afzonderlijke uitgave, telkens met een thema.

BEREIK
Met InFinance bereikt u meer dan 40.000 beslissers in de financiële dienstverlening. De uitgave wordt gelezen door directie en 
management van intermediairbedrijven, directie en management van banken en verzekeraars, financieel adviseurs, maar ook 
gecertificeerde specialisten op het gebied van verzekeren, hypotheken, makelaardij, pensioen, financiële planning, inkomen, schade 
en accountancy. Daarnaast biedt InFinance een platform aan starters en adviseurs en specialisten in opleiding.

INFINANCE ONLINE
InFinance.nl is het 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. Tevens ontvangen elke werkdag rond 16:00 uur de meer dan 10.000 abonnees van de (gratis) dagelijkse 
nieuwsbrief InFinance Daily het belangrijkste nieuws van die dag in hun mailbox. In 2018 verschijnt InFinance Magazine 4 keer 
als printuitgave maar daarnaast, dus voorafgaande aan elke printuitgave, 3 keer als digitaal magazine, elk met een ander thema. 
Deze digitale uitgaven plaatsen we uiteraard op InFinance.nl en worden gemaild naar alle abonnees van de nieuwsbrief. Daarnaast 
genereren we extra traffic door artikelen in verkorte vorm op de nieuwsbrief InFinance Daily en InFinance.nl te plaatsen met een 
doorlink naar de digitale uitgave van InFinance. Daarmee is InFinance hét multimediale platform voor de financiële professional. 

HYPOVAK
HypoVak is in 2002 geïnitieerd door het vakblad InFinance en inmiddels uitgegroeid tot het grootste vakevenement voor 
hypotheekadviseurs en financieel planners. HypoVak zal plaatsvinden op dinsdag 29 mei 2018. De afgelopen jaren bezochten 
gemiddeld 1.500 financieel professionals HypoVak. Het grootste deel van de bezoekers is hypotheekadviseur (dga en in loondienst) 
en dus ook beslisser!

ALGEMENE INFORMATIE 2018
titel : InFinance
ondertitel : Voor de financiële professional
uitgever : TRIPLE i
  Financial Content B.V. 
  Postbus 94533
  1090 GM Amsterdam
  telefoon: +31(0)85 – 273 48 80
  e-mail: infinance@3xi.nl
  website: www.infinance.nl

frequentie : 4 x print en 12 x digitaal

oplage : 24.275 (waarvan 60% print) 

TARIEVENKAART 2018
TECHNISCHE GEGEVENS
drukprocédé  : offset-rotatie, cover vellen offset
bindwijze  : garenloos, gebrocheerd
omslag  : 300 grams hv mat mc
binnenwerk  : 100 grams hv mat mc

abonnement  : € 260,- per jaar 

controlled 
circulationprijs  : € 75,- per jaar

lossenummerprijs  : € 19,25
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VOORDELEN VOOR U ALS ADVERTEERDER
• InFinance is een uniek magazine en tevens hét multimediale platform voor financiële professionals.
• Inhoudelijk is InFinance opgebouwd uit spraakmakende interviews, richtinggevende columns van 

autoriteiten in de markt, belangwekkende onderzoeken en artikelen over onderwerpen als beleggen, 
carrière, employee benefits, financiële planning, hypotheken, ICT/software, krediet, marketing, 
pensioen, schade en sparen.

• Naast InFinance Magazine als printuitgave en de digitale uitgaven InFinance-thema, kunt u zich ook profileren  
onder de bezoekers van onze website InFinance.nl en de nieuwsbrief InFinance Daily. Bekijk de online brochure  
voor de advertentiemogelijkheden op de website en nieuwsbrief.

• Uw advertentie-uiting is zichtbaar in de gedrukte InFinance-uitgave maar tevens in een van de digitale uitgaves  
waarbij uw advertentie-uiting door zal linken naar uw website.

TARIEVEN 1x PRINT & 3x DIGI 1x PRINT & 1x DIGI 1x DIGI 
1/1 pagina FC € 7.500 € 5.995 € 1.500,-
2/1 pagina FC € 11.500 € 9.950 € 2.500,-
Advertorial 2/1 pagina (*) € 12.250 € 10.950 € 3.500,- 
*Inclusief redactie en opmaak

TOESLAGEN
Plaatsingswensen  +15%
Achterpagina   +25%
Doorplaatskorting   -10% (CASHCOW.nl Magazine en/of The Asset) 

ADVERTENTIEFORMATEN
          Zetspiegel (b x h)          Bladspiegel (b x h)*
1/4 pagina  b 100 mm x h 120 mm
1/2 pagina  b 215 mm x h 120 mm
1/1 pagina     b 230 x h 275 mm 
2/1 pagina     b 460 x h 275 mm

*Snijtekens op bladspiegelformaat plus 5 mm beeld rondom

Alle genoemde bedragen zijn exclusief 21% btw.

AANLEVEREN
Advertenties kunnen aangeleverd worden in de vorm van een certified PDF. U kunt uw materiaal aanleveren bij 
traffic@3xi.nl. Aanleveren uiterlijk 1 week voor plaatsing. Materiaalkosten veroorzaakt door aanlevering van niet-gereed 
advertentiemateriaal zullen worden doorberekend. Opzegtermijn van advertenties vier weken voor verschijningsdatum.

VERSCHIJNINGSTABEL 2017
editie  verschijningsdatum magazine print verschijningsdatum themamagazine digitaal *
1  6 maart januari/ februari/ maart
2  15 mei (incl. Special HypoVak) april/ mei/ juni
3  13 september juli/ augustus/ september
4 20 november oktober/ november/ december 

* Verschijnt voorafgaande aan elke printeditie 3 keer als digitaal magazine, elke uitgave heeft een thema. 
Dit zijn dus 3 afzonderlijke digitale uitgaven.

CONTACT
Voor meer informatie over advertentiemogelijkheden, tarieven, boekingen of deelname aan HypoVak kunt u 
contact opnemen met 
Anton Nota  +31(0)85 - 273 48 83 of a.nota@3xi.nl
Luc van Kampen  +31(0)85 - 273 48 82 of l.vankampen@3xi.nl

MULTICHANNEL PUBLISHER



WAT IS EEN WEBINAR?
Een webinar is een evenement/live uitzending via het internet waarbij er alleen online publiek aanwezig is. Kijkers vol-
gen een webinar vanachter hun PC, Mac, Tablet of smartphone. Zij zien of horen de spreker(s) via video en audio. Het 
aantal kijkers is onbeperkt.

HOE ORGANISEERT U EEN WEBINAR?
Dat doet Banche & Co. voor u. Onze technici komen bij u op kantoor of een andere door u gekozen locatie* met een 
portable studio en installeren alle apparatuur die nodig is voor het uitzenden van de webinar. Wij nemen hem ook op, 
zodat u hem later terug kunt zien.

De voordelen
• Een webinar is interactief.
• Kijker wordt deelnemer. Hij kan vragen stellen via chat, poll invullen etc. 
• U heeft direct contact met uw doelgroep.
• Na afloop krijgt u gedetailleerde gegevens over het kijkgedrag en de activiteiten van de deelnemers.
• Uw boodschap komt beter over omdat uw doelgroep actief bezig kan zijn met de aangeboden informatie.
• Uw webinar is bereikbaar voor iedereen die interesse heeft.

Kosten voor een webinar (45-60 min incl. 15 min warming-up): € 1500,- hierbij inbegrepen zit: 
• Eigen webinaromgeving met uw logo, informatie over het webinar, datum/tijdstip en aanmeldformulier.
• Nodig deelnemers uit door uw unieke webinar-link te verspreiden via mail, social media of uw website.
• Na de voorbereidingen wordt uw webinar uitgezonden op de afgesproken datum en tijdstip (via een externe server 
die via een link benaderbaar is). Webinars kunnen worden uitgezonden vanuit onze eigen studio in Amsterdam, op 
locatie* of vanuit uw eigen studio*. Wij verzorgen voor u de techniek en tijdens het uitzendproces wordt u begeleid 
door het productieteam van Banche & Co. 
• Kijkers kunnen tijdens het webinar via de chatfunctie direct vragen stellen. Deze worden beantwoord door de mode-
ratoren, die u zelf heeft aangesteld. 
• Extra tools die toegevoegd kunnen worden: polls, call2actions en een PowerPoint presentatie die  
synchroon loopt met de presentatie. 
• Webinars worden live uitgezonden, maar wij nemen het webinar ook op zodat u deze eventueel  
beschikbaar kan zetten en later nog eens terug kan kijken.

NIET INBEGREPEN:
• Script
• Spreker(s)
• Moderators
• Uitnodigen deelnemers 
• Marketing

*Hiervoor kunnen reiskosten in rekening worden gebracht.

WEBINAR 2018


