FM.nl

FM: Het #1 platform voor financieel managers
Met ruim 60.000 unieke profielen heeft de FM Community het grootste bereik onder
financials. De FM Community faciliteert kennis, netwerk & carrière voor de financiële
professional. Leden van de FM Community, ook wel lid van de FM Club (FMClub.nl),
zijn actief met het inrichten van de planning en controlecyclus, accounting & reporting
en voorzien managers van (financiële) sturingsinformatie. Via een multimediaal
platform met o.a. FM.nl, de FM.nl nieuwsbrief, FM Magazine en de LinkedIngroep
Finance Professionals Netherlands bereikt de FM Community ruim 60.000
professionals.
Kom direct onder de aandacht van de finance professional
Doet u zaken met professionals in finance en wilt u hen bereiken met uw visie,
expertise of boodschap? Heeft uw organisatie de ambitieuze finance professional veel
te bieden? Dan helpen wij u graag om bij onze lezers en leden onder de aandacht te
komen. Wij helpen u om uw diensten en producten te tonen en uw boodschap te
verspreiden onder duizenden finance professionals werkzaam bij grote en middelgrote
bedrijven.

Ook interessant voor u: haal de FM Club in huis
Word partner van de FM Club en kom als gastheer in
gesprek met ambitieuze financials. Interesse? Neem
contact op met ons.

3 onmisbare bronnen voor ambitieuze financials
In het hart van de FM Community staan FM.nl, de FM nieuwsbrief en het FM
Magazine.
FM.nl is hét online platform op het gebied van finance met praktijkinformatie, visie en
trends. De redactie van FM.nl volgt dagelijks alle ontwikkelingen in de financiële
functie op de voet door gesprekken met toonaangevende finance professionals,
experts en marktpartijen. Aan de hand van checklists, interviews, blogs,
onderzoeksresultaten, praktische artikelen, discussiesamenvattingen, whitepapers en
video’s brengt FM.nl haar lezers opinie, inspiratie en tips & tricks. FM.nl heeft
maandelijks 35.000 bezoeken en 25.000 unieke bezoekers.
30.000 financiële professionals ontvangen 3 keer per week de FM.nl nieuwsbrief
volop achtergrond artikelen, checklists, headlines, vacatures en verdiepende
interviews. Een ideale gelegenheid voor u om naamsbekendheid te genereren voor
uw dienstverlening, website of evenement. Bereik en mobiliseer duizenden finance
professionals werkzaam bij middelgrote en grote bedrijven en verhoog de traffic op uw
website.
FM Magazine is hét vakblad voor controllers en financieel managers. Boordevol
praktische tips & tricks, best practices en nieuwe vacatures. Aan de hand van
checklists, onderzoeksresultaten, samenvattingen van online en offline vakdiscussies
en interviews met experts diept de redactie de finance praktijk verder uit.

Helpt uw organisatie financials verder?
Vergroot uw zichtbaarheid en versterk uw marktpositie op het grootste Finance platform van Nederland.

Groot bereik en zichtbaarheid onder CFO’s en Financieel Directeuren
Bereik

60.000

Doelgroep

Financieel Managers, Financieel directeuren, Group,- en Concern
Controllers, Financial en Business Controllers, Assistent Controllers,
Creditmanagers, Hoofden administratie

Lidmaatschap

FM Club met 4 FM Fora en 3 congressen per jaar

Online

FM.nl met 35.000 bezoeken p.m. en 25.000 unieke bezoekers p.m.

Magazine
18 mei, 15 juni en
15 november

FM Magazine
Oplage: 8.000

Thema’s

Accounting & Verslaggeving, Business Control, Financiering &
Vermogen, Risk & Compliance, Human Capital & Skills, Strategie &
Ondernemerschap, Finance & IT

Nieuwsbrief
3x per week / 150 per jaar

FM.nl nieuwsbrief
Oplage: 30.000 per editie

LinkedIn

Finance Professionals Netherlands: 26.000 leden

FM biedt onmisbare bronnen voor
iedere financial werkzaam bij grote
en middelgrote bedrijven die
succesvol wil zijn in finance.
✓ Wekelijks bezoeken duizenden
financials de website FM.nl
✓ FM.nl Nieuwsbrief: duizenden
financials lezen drie keer per week
het laatste nieuws
✓ Honderden financials bezoeken
het Jaarcongres Controlling,
Financial Systems Beurs en onze
netwerkbijeenkomsten
✓ Drie keer per jaar ontvangen
duizenden financials het FM
Magazine met interviews,
achtergrondartikelen, columns, tips &
tricks, best practices en nieuwe
vacatures. In print (oplage 8.000) en
als pdf op FM.nl

Finance Professionals zoeken betrouwbare, objectieve en kwalitatief hoogwaardige
informatie en kennis om de juiste keuzes te maken. Deel nu met hen uw knowhow.

FM biedt onmisbare bronnen voor iedere financial werkzaam bij grote
en middelgrote bedrijven die succesvol wil zijn in finance.

Helpt uw organisatie financials verder?
Vergroot uw zichtbaarheid en versterk uw marktpositie op het grootste Finance platform van Nederland.

Uw printcampagne

Formaat

Tarief

1/1 pagina advertentie

215 x 285 mm (3mm afloop,
geen tekst 15 mm van de rand)

€ 3.000,- incl. advertorial in nieuwsbrief

2/1 pagina advertentie

430 x 285 mm

€ 4.500,- incl. advertorial in nieuwsbrief

Aanleveren column 1/1 pagina

Circa 500 woorden + portretfoto

€ 2.500,- incl. online doorplaatsing

Aanleveren artikel of business
case/branded content + doorplaatsing

3 pagina’s circa 1.500 woorden

€ 3.500,- incl. online doorplaatsing

Interview / business case
incl. journalist en fotografie

3 pagina’s circa 1.500 woorden

€ 4.500,- incl. online doorplaatsing

Banderol (in overleg)

220 x 120 mm

€ 6.500,- incl. advertorial in nieuwsbrief

Heeft u vragen? Neem gerust contact op:
Tim Bosman | Partner Manager
06 3166 3859 | 020 578 8909 | tbosman@alexvangroningen.nl

Uw online campagne

Formaat

Tarief

Bannering

Leaderbord (728 x 90) Bovenaan site
Rectangle (300 x 250) Tussen de artikelen

€ 45,- CPM (per duizend impressies)
€ 45,- CPM (per duizend impressies)

Advertorial (tekstadvertentie) nieuwsbrief

Max. 250 tekens inclusief spaties, titel,
optioneel logo. Max 120x120px (jpeg/gif)
€ 750,- per artikel

€ 950,- per advertorial

Content marketing:
Publiceer relevante en actuele content
die inspeelt op de informatiebehoefte

Artikel van ca. 1.500 woorden
Interview / business case
Column van circa 500 woorden

€ 750,- per artikel

Partnermailing

Nieuwsbrief in uw huisstijl

€ 2.500 vast tarief. € 0,37 cent per geselecteerd adres.
€ 7.500 voor 20.000.

Whitepaper incl. e-mailadressen

Als PDF in de whitepaper bibliotheek

€ 750,- per plaatsing

Adverteren
Alex van Groningen BV is dé autoriteit op het
gebied van berichtgeving, kennis en knowhow voor
financiële professionals. Adverteer op onze
website, nieuwsbrief en magazine en kies het juiste
umfeld voor uw boodschap, visie en expertise.

Uw voordelen
FM.nl heeft een unieke positie in de markt en
spreekt selectieve subdoelgroepen aan van
professionals in finance. Deel uw expertise met
finance professionals werkzaam bij grote en
middelgrote bedrijven.

Lezersprofiel
Met FM.nl en FM Magazine bereikt u een
kwalitatief hoogwaardige doelgroep van finance
professionals. Zij zijn hoog opgeleid (HBO+),
gemiddeld 30+ en werken verspreid over heel
Nederland. Onze lezers behoren tot een
invloedrijke en dynamische groep professionals
zoals financieel managers, financieel directeuren

Heeft u vragen? Neem gerust contact op:
Tim Bosman | Partner Manager
06 3166 3859 | 020 578 8909 | tbosman@alexvangroningen.nl

