Media

Mediakit 2021
Van beleggers,
voor beleggers

Maak tot eind november gebruik van onze
eenmalige kortingsactie:
30% korting op de reguliere tarieven!
Bekijk deze Mediakit voor de mogelijkheden,
of neem direct contact op met:
Sales IEX Media
+31 (0)6 10140079
traffic@iexmedia.nl

IEX Media B.V. is de
marktleider in financiële
platformen.
IEX Media B.V. is sinds de oprichting in 1999 uitgegroeid tot een van de meest
gebruikte informatiebronnen van beleggend Nederland. Een innovatief cross-mediaal
bedrijf met een breed portfolio aan titels. Via onze titels bereiken we meer dan 2,5

Media

miljoen unieke particuliere beleggers in Nederland en België.

Onze missie

Onze visie

IEX is de cross mediale beleggers-community die de particuliere

IEX is niet alleen de grootste maar ook

belegger voorziet van inzichtelijke beursinformatie, aandelen

de beste community voor beleggers. IEX

analyses en aandelenadviezen. IEX is eerlijk, betrouwbaar,

heeft een onmisbare positie en door ons

transparant, onafhankelijk, onbevooroordeeld en toegewijd.

wordt u een betere belegger.

Van Beleggers voor Beleggers met altijd de juiste bronvermelding.

Channels van IEX Media:
IEX Retail Channel

.nl

Geld

One Monitor

App

Participaties

Belegger Channel

Belgium Retail Channel
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IEX.nl al bijna 20 jaar de grootste
beleggers community
van Nederland.
IEX.nl is de cross mediale beleggers-community die
de particuliere belegger aan de hand neemt voor
inzichtelijke beursinformatie, fundamentele analyses en
aandelenadviezen.

Mark Termeer (Managing Director)
“IEX.nl is een vertrouwd baken voor particuliere beleggers die goed
geïnformeerd willen worden met waardevolle informatie van onze analisten en
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specialisten”.
IEX.nl

930.000

77.000

gem. unieke bezoekers per maand

unieke personen hebben de IEX App gedownload

5,7 miljoen

Ruim 41.000

gem. aantal sessies per maand

abonnees op de IEX Nieuwsbrief

22,5 miljoen

Ruim 5.500

gem. aantal pageviews per maand

betalende leden loggen maandelijk in op de website
Bron: Google Analytics – jaar 2020

De doelgroep van IEX.nl:

+80%

70/30

+30%

+35jr

Meer dan 80% belegt
langer dan 5 jaar

Verdeling man/vrouw
gemiddeld 70/30

Meer dan 30% belegt
met een waarde tussen
101 en 500k

De leeftijd van de IEX
bezoeker ligt vooral
boven de 35 jaar
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Kom het hele jaar door in contact
met particuliere beleggers
Met jaren ervaring, beleggingsanalisten en redacteuren

naamsbekendheid wilt vergroten, leads wilt genereren

schrijven wij al bijna twintig jaar het laatste nieuws

of autoriteit wilt uitstralen – IEX Media heeft hiervoor de

voor beleggers. Met onze digitale producten bieden

juiste digitale producten.

wij de mogelijkheid om uw marketing doelstellingen te
behalen binnen de wereld van beleggers. Of u nu uw

Wat is uw doel?

Brand awareness

Lead generation

Thought leadership

Bereik genereren wij via onze

Gezamenlijk kunnen wij een lead

Wij kunnen u assisteren met het

display uitingen en met behulp

generatie funnel bouwen en leads

bouwen van een merk en laten zien

van sponsored content om de

genereren die voldoen aan de GDPR

dat u een autoriteit bent binnen de

bekendheid van uw bedrijf of product

wetgeving, waaraan u zelf opvolging

beleggingswereld.

onder beleggers te vergroten.

kunt geven.

In vier stappen naar uw doel:

Stap 1

Stap 2

Stap 3

Stap 4

Bepaal uw
doelstelling

Bepaal uw doelgroep

Bepaal uw propositie

Meet uw resultaat
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Online Display Ads

Brand awareness

Online display ads zorgen voor brand awareness

Beleggen.nl, Beursgorilla.nl, Beursonline.nl, Guruwatch

en propositie bekendheid rondom uw merk. Diverse

en Eurobench. De Belgische belegger bereikt u via het

formaten zijn gepositioneerd op de IEX.nl, IEX One,

Belgium Retail Channel dat bestaat uit Beursduivel.be

Belegger Channel en Belgium Retail Channel.

en bezoekers van IEX.be

U kunt ook kiezen voor ons hele netwerk (Run of

Afhankelijk van uw doelstellingen kunnen we

Network). Met het Belegger channel bereikt u de

optimaliseren waar nodig om het beste resultaat te

belegger via Belegger.nl, Beurs.nl, DeBeurs.nl,

behalen.

Het banner aanbod:

Billboard banner

Halfpage banner

Rectangle banner

970 x 250 Pixels

300 x 600 Pixels

300 x 250 Pixels

IEX Retail

25 CPM

IEX Retail

20 CPM

IEX One

25 CPM

IEX One

Belegger

20 CPM

Belegger

15 CPM

Belegger

10 CPM

Belgium Retail

20 CPM

Belgium Retail

15 CPM

Belgium Retail

10 CPM

RON (Run Of Network)

20 CPM

RON (Run Of Network)

15 CPM

RON (Run Of Network)

10 CPM

N/A

IEX Retail

15 CPM
N/A

IEX One

Cijfers gemiddeld per maand:
IEX Retail

985.000 unieke gebruikers
24,5 milj. paginaweergaven

IEX One
Skyscraper

Leaderboard

120 x 600 Pixels

728 x 90 Pixels

IEX Retail
IEX One

20 CPM
N/A

IEX Retail
IEX One

99.800 unieke gebruikers
1,4 milj. paginaweergaven

25 CPM

Belegger Channel

N/A

386.000 unieke gebruikers
6.4 milj. paginaweergaven

Belgium Retail Channel

Belegger

15 CPM

Belegger

20 CPM

Belgium Retail

15 CPM

Belgium Retail

20 CPM

RON (Run Of Network)

15 CPM

RON (Run Of Network)

20 CPM

388.100 unieke gebruikers
9,9 milj. paginaweergaven
Bron: Google Analitics - jaar 2021
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Nieuwsbrief advertentie

Brand awareness

Investeer in een advertentie in een van onze nieuwsbrieven
en lift mee op onze autoriteit. Uw levert een afbeelding,
tekst en de url van uw landingspagina aan. De url kan
bijvoorbeeld verwijzen naar uw homepage of een pagina
met meer informatie over fondsen.

Specificaties:
Foto: 150 x 120 Pixels - JPG/PNG
Transparant and static images /logo’s only

Tekst: 40 woorden (inclusief titel)

Run of Network – optimaal bereik via al onze nieuwsbrieven
Bereik: 122.000 unieke ontvangers
Gem. openingspercentage: 41,7%

Header positie:

Midden positie:

€ 2.500,-

€ 2.000,-

IEX Retail – IEX Daily, IEX Weekend en Vandaag

Belegger Retail – Eurobench, De Beurs, Beurs, Beleggen,

in de kranten

Beursgoriall, Belegger en Belegger tips

Bereik: 90.000 unieke ontvangers

Bereik: 27.000 unieke ontvangers

Gem. openingspercentage: 37,6%

Gem. openingspercentage: 43,3%

Header positie:

Middel positie:

Header positie:

Middel positie:

€ 1.500,-

€ 1.250,-

€ 1.500,-

€ 1.250,-

Bereik: 24.000 unieke ontvangers

Header positie:

Middel positie:

Gem. openingspercentage: 44,2%

€ 1.500,-

€ 1.250,-

Belgium Retail Channel – Beursduivel / Beursduivel tips

Bron: Burstmailer, gegevens Januari 2021
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Homepage advertentie

Brand awareness

Het afgelopen jaar is IEX.nl organisch enorm gegroeid

uw business. Omdat de Homepage Advertentie tussen

in bereik, van ruim 700.000 naar ruim 900.000 unieke

onze eigen redactionele artikelen staat lift u mee op

gebruikers per maand. De Homepage Advertentie of

onze autoriteit. Vanuit hier kunnen we direct naar uw

Tekst Link is een geschikt product om te profiteren

landingspagina verwijzen.

van de groei in ons bereik en leads te genereren voor

Unieke gebruikers
gemiddeld per maand
van IEX.nl

925.600

1 miljoen

Unieke paginaweergave
gemiddeld per maand
van IEX.nl

702.500
500.000

t.o.v. voorgaande jaar stijging van
maar liefst 32%

15 miljoen

t.o.v. voorgaande jaar stijging van
maar liefst 26%

0

2019

30 miljoen

2020

22,4 miljoen
17,8 miljoen

0

2019

2020

Bron: Google Analytics, IEX.nl

Specificaties:
Foto: 300 x 200 Pixels - JPG/PNG
Transparant and static images /logo’s only

Tekst: 40 woorden (inclusief titel)

In vier stappen genereren wij leads voor u!
1. Klant maakt een keuze voor periode en de website
2. Klant levert tekst en afbeelding aan
3. Wij publiceren de Homepage Advertentie en/of Tekst Link
4. Klant ontvangt van ons een rapportage

Advertentieposities:
Boven midden

Half page links

Half page midden

IEX.nl

IEX.nl

IEX.nl

2 Dagen

€ 4.500,-

2 Dagen

€ 3.500,-

2 Dagen

€ 3.000,-

1 Week

€ 9.000,-

1 Week

€ 7.000,-

1 Week

€ 6.000,-

Belegger.nl

Belegger.nl

Belegger.nl

2 Dagen

€ 3.500,-

2 Dagen

€ 2.750,-

2 Dagen

€ 2.500,-

1 Week

€ 7.000,-

1 Week

€ 5.500,-

1 Week

€ 5.000,-
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Tekst Link

Brand awareness

De Tekst Link kan ingezet worden op IEX.nl en Belegger.

2,2 miljoen unieke paginaweergaves op de homepage

De Tekst Link is een kort gesponsord bericht bestaande

van IEX.nl of de 1,2 miljoen unieke paginaweergaves op

uit een kleine illustratie en twee krachtige zinnen die de

Belegger.nl. Combinatie of langere periode behoort ook

bezoeker verleiden om te klikken. De link verwijst naar

tot de mogelijkheden.

uw eigen landingspagina. Profiteer van de meer dan

Specificaties
Foto: 45 x 70 Pixels - JPG/PNG (15KB)
Transparant and static images /logo’s only

40 karakters per lijn (maximaal twee regels)

IEX.nl

Belegger.nl

1 Maand
1 Jaar

€ 2.000,€ 18.000,-

1 Maand
1 Jaar

€ 2.000,€ 18.000,-

RON
1 Maand
1 Jaar

€ 3.000,€ 24.000,-

In vier stappen genereren wij leads voor u!
1. Klant maakt een keuze voor periode en de website

3. Wij publiceren de tekst link

2. Klant levert tekst en link aan

4. Klant ontvangt achteraf een rapportage van ons

Met een week exposure heeft u het beste resultaat voor een tekst of homepage advertentie

500.550

0,17%

1 week

Gemiddelde pageviews
per week

Gemiddelde CTR

Productietijd

(Click Through Rate)
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Beleggingsideeën

Tought leadership

Lift mee op de autoriteit van het merk IEX met uw

interessant thema, sector of trend. De rubriek bestaat

eigen beleggingsideeën. Uw artikel bevat een concreet

uit een serie artikelen, met verschillende ideeën, die

beleggingsidee zoals een specifiek aandeel, fonds, een

minimaal twee maanden lopen.

Hoe werkt een investering in Beleggingsideeën?
Klant levert een artikel geschreven door een
auteur vanuit eigen bedrijf / instelling.
Artikel wordt geredigeerd door IEX

Artikel wordt gepubliceerd en doorgemeten
Resultaten worden gedeeld met klant

Artikel op homepage:

Eigen beleggingsideeën pagina op IEX:

Max 5 posities

Beleggingsideeën
RON
Per maand
Per week

IEX.nl
€ 10.000,€ 5.000,-

Per Maand

€ 7.000,-

2 dagen

Per week

€ 3.000,-

Productietijd
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Whitepaper

Tought leadership

Promoot uw expertise door middel van een whitepaper

Wij ontvangen van u een onderwerp en zoeken daarbij

en maak gebruik van onze onafhankelijke redactie.

de juiste expertise. Er wordt een interview gedaan

Een whitepaper straalt autoriteit uit en laat zien dat

met uw expert en in samenwerking met u wordt het

u de expert bent binnen uw vakgebied. Door samen

geschreven. Dit kan met of zonder vormgeving.

te werken met onze onafhankelijke redacteuren is de
whitepaper authentiek en geloofwaardig. Dit product is

De whitepaper is een ideaal product om uw expertise

geen sales pitch, maar een goed verhaal op basis van

uit te dragen en meer lading aan uw merk te geven.

inhoud.

De whitepaper kan ook heel goed ingezet worden in
combinatie met een campagne bij IEX Media om leads
te genereren.

Hoe werkt een investering in een Whitepaper?
Klant geeft onderwerp aan

Redacteur produceert de whitepaper

Een van onze onafhankelijke redacteuren gaat in

Er wordt gekozen of het inclusief of exclusief vormgeving is

gesprek met u

Er zijn twee correctierondes inbegrepen

Whitepapers
Max. 3.000 woorden

€ 2.400,-

Max. 6.000 woorden

€ 4.200,-

Max 10.000 woorden

€ 6.000,-

Extra correctieronde

€ 300,-

Vormgeving Whitepapers
Max. 3.000 woorden

€ 500,-

Max. 6.000 woorden

€ 750,-

Max. 10.000 woorden

€ 1.000,-

1 maand
Productietijd
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Partnermailing

Tought leadership

Stuur samen met ons uw persoonlijke boodschap
naar het gewenste aantal beleggers en kom direct
in de mailbox van potentiële klanten terecht.

GDPR
Data is
compliant

75.000
Geïnteresseerden in
beleggingsproducten

28,4%
Gemiddelde
openingsrate

4,7%
Gemiddelde CTR
(Click Through Rate)

Wist u dat?

Wij tegen een
meerprijs van 700
euro de email voor u
maken?

Investeringskosten
Per e-mailadres

€ 0,50,-

Technische kosten

€ 250,-

Vormgeving & opmaak

€ 500,-

(optioneel)

In vier stappen versturen wij de email voor u!
1.Klant maakt een keuze voor datum en aantal ontvangers
2. Klant ontvangt specificaties van de IEX afdeling traffic
3. Klant levert HTML code aan

4. Klant ontvangt test mail, na akkoord verstuurt
IEX de mail
5. Klant ontvangt een rapportage
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Webinar

Tought leadership

Heeft u een nieuw product? Of wilt u een interessant

e-learning of vragen beantwoorden van klanten. Samen

interview delen? Webinars zijn de tool voor interactie

met u communiceren we uw boodschap op de plek

met uw doelgroep. Webinars zijn ook in te zetten voor

waar uw doelgroep zich begeeft.

U heeft keuze uit een basis pakket of een plus pakket
(exclusief mediapakket)

1. Basis pakket
Webinar is vanuit uw eigen studio en in eigen huisstijl.
Wij bieden technische ondersteuning en geven advies over het
uitzenden van de webinar. Met een terugkijk versie kan uw doelgroep

Uw investering is:

ook nog steeds de interactie aangaan.

€ 3.500,-

2. Webinar Plus
Webinar is in eigen huisstijl in een professionele studio in Amsterdam.
Tijdens een draaiboek bespreking bereiden we alles tot in de puntjes
voor. Een eigen projectmanager zorgt dat uw verhaal juist vertaald en
verteld wordt. Op de dag zelf heeft u beschikking over een regisseur.
Achteraf kan uw publiek alles terug kijken en u ontvangt inzichtelijke
rapportages om vervolg acties op uit te voeren.

Investering voor een kleine

€ 5.500,Investering voor een grote

€ 10.000,-

Geef uw webinar de attentie die het nodig heeft met een mediapakket tegen gereduceerd tarief. Of
maak gebruik van onze deskundige redacteuren.

Leveren van sprekers

Mediapakket webinar basis

Mediapakket webinar plus

IEX kan desgewenst sprekers
aanleveren tegen additionele kosten
van 500 euro per spreker.

Twee dagen een advertorial op de homepage
van iex.nl, twee advertorials in onze
nieuwsbrieven (run of network) en 250.000
billboard impressies (run of network).

Een week een advertorial op de homepage van
iex.nl, vier advertorials in onze nieuwsbrieven
(run of network) en 500.000 billboard
impressies (run of network).

€ 500,-

€ 12.500,-

€ 25.000,-

Per spreker

(14% korting op reguliere prijs)

(14% korting op reguliere prijs)
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Media
Staffelkorting *
Voor de gehele tariefkaart hanteren wij een staffelkorting voor
partijen die binnen onderstaande netto jaarbesteding vallen:
Tussen € 5.000,- en € 10.000,-

10%

Tussen € 10.000,- en € 20.000,-

15%

Tussen € 20.000,- en € 50.000,-

20%

Tussen € 50.000,- en € 100.000,-

25%

* Deze korting heeft alleen betrekking op losse media-uitingen en niet op pakketten en productiekosten.

Voor meer informatie,
neem gerust contact met ons op
Lennart Grootenboer
Sales Director
+31 (0)6 461 776 97
lennart.grootenboer@iexmedia.nl

Rafael de Bruin
Head of Sales & Marketing
+31 (0)6 10 14 00 79
rafael.de.bruin@iexmedia.nl

Operationele vragen?
Maud Strooband
Traffic & Delivery Executive
+31 (0)20 435 21 76
traffic@iexmedia.nl

