
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 5 keer als gedrukte uitgave en 12 keer digitaal. 

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 centrale informatiepunt voor de financieel adviseur in de dagelijkse adviespraktijk Van nieuws, onderzoeken, 
columns, interviews en productinformatie tot marketing en managementinformatie. Tevens ontvangen elke werkdag rond 16:00 uur de 
meer dan 9.100 abonnees van de (gratis) dagelijkse nieuwsbrief InFinance Daily het belangrijkste nieuws van die dag in hun mailbox. 

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 28 mei 2019. 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!

SCHADEKATERN 2019
InFinance Magazine besteed elke editie extra aandacht aan de schademarkt. Hiervoor zullen wij in 2019 nu ook in elke editie een 
gespecialiseerd schadekatern brengen waar ook onze partners volop in kunnen participeren. Meer weten? Informeer bij ons naar de 
mogelijkheden.
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‘Durf in 2019 te  
kiezen voor verandering’

VERSLAG EMERCE FINANCIALS
Hoe digitaal is onze 
sector eigenlijk?

JACK HOMMEL - ACHMEA
‘Het zijn de diensten 
die je succes bepalen’

PAUL JANSSEN
‘Adviseurs zien Ockto 
als een bedreiging’

Stefan Duran – elipsLife

CEO CARLO VAN KEMENADE:
‘De passie is weer 
voelbaar bij Obvion’

PREVIEW: 
Special:Visies & Kansen  InFinance.nl | december 2018
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Kansen & Visies 2019

Mike Verbeek - BNP Paribas Personal Finance NL
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Blanco instappen 
biedt voordelen

Verduurzamen
Er zit energie in het 
hypotheekadvies
 
Branche
Werken aan een 
succesvol najaar
 
Hypotheken
Aanpak dossier 
aflossingsvrije hypotheken 
te ambitieus?
 
Pensioen
Haal hier uw nieuwe 
bejaardenfoto op
 
Schade
Aardbevingsschade 
in Nederland



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.

CONTENTPARTNER
Contentmarketing is de toekomst; storytelling en branded content zijn de succesvolle trends voor de komende jaren.
Ook benieuwd naar wat contentmarketing voor uw communicatie kan betekenen?
We helpen je daarbij graag en hebben hiervoor interessante mogelijkheden en modules ontwikkeld.
Meer weten? Neem contact met ons op.

TARIEVEN  1x PRINT & 1x DIGI 1x DIGI 
1/1 pagina FC  € 5.995 € 1.500,-
2/1 pagina FC  € 9.950 € 2.500,-
Advertorial 2/1 pagina (*)  € 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)*
2/1 pagina     460 x 275 mm
1/1 pagina     230 x 275 mm
1/2 pagina  205 mm x 125 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.
   

MULTICHANNEL PUBLISHER

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,  06 - 53 41 77 22   of a.nota@3xi.nl
Luc van Kampen  +31(0)85 - 273 48 82,  06 - 81 90 24 65   of l.vankampen@3xi.nl

VERSCHIJNINGSTABEL PRINT 2019 VERSCHIJNINGSTABEL E-INFINANCE 2019
editie verschijningsdatum magazine print Speciale Thema's e-InFinance e-InFinance
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