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IEX Media is de
marktleider in financiële
platformen
IEX is sinds de oprichting in 1999 uitgegroeid tot een van de meest gebruikte
informatiebronnen van beleggend Nederland. IEX Media is een innovatief crossmediaal bedrijf met een breed portfolio aan titels. Met onze merken bereiken we

Media

meer dan 2,5 miljoen unieke particuliere beleggers in Nederland en België.

Onze missie

Onze visie

IEX wil beleggers in staat stellen onderbouwde beslissingen

IEX is niet alleen de grootste maar ook

te maken. Dit doen we door het verstrekken van informatie,

de beste community voor beleggers. IEX

het maken van analyses, het geven van concrete kooptips

heeft een onmisbare positie en door ons

en beleggers met elkaar in contact te brengen. Wij zijn

wordt u een betere belegger.

transparant en onafhankelijk in alles wat we doen.

Channels van IEX Media:
IEX Retail Channel

.nl

Geld

Markt Monitor

App

Participaties

Belegger Channel

Belgium Retail Channel

.be
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IEX.nl ruim 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
aandelenanalyses en -adviezen.

Mark Termeer (CEO IEX Group N.V.)
“IEX.nl is een vertrouwd baken voor particuliere beleggers die goed
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geïnformeerd willen worden met inzichtelijke beursinformatie, fundamentele
aandelenanalyses en -adviezen van onze analisten.”

IEX.nl

730.000

57.000

gem. unieke bezoekers per maand

unieke personen hebben de IEX App gedownload

4,6 miljoen

Ruim 52.000

gem. aantal sessies per maand

abonnees op de IEX Nieuwsbrief

18 miljoen

Ruim 7.000

gem. aantal pageviews per maand

betalende leden loggen maandelijk in op de website
Bron: Google Analytics – Oktober 2021

De doelgroep van IEX.nl:

+80%

81/19

+30%

+25jr

Meer dan 80% belegt
langer dan 5 jaar

Verdeling man/vrouw
gemiddeld 81/19

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

De leeftijd van de IEX
bezoeker ligt vooral
boven de 25 jaar
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Kom het hele jaar door in contact
met particuliere beleggers
Onze redacteuren en analisten schrijven al ruim 20

communicatiedoelstelling te behalen. Wij maken het

jaar het laatste beursnieuws en voorzien beleggers

mogelijk uw naamsbekendheid te vergroten, leads te

met de beste adviezen. Met onze digitale producten

genereren en autoriteit uit te stralen.

bieden wij de mogelijkheid om uw marketing- en

Wat is uw doel?

Brand awareness

Lead generation

Thought leadership

Bereik genereren wij via onze display

Gezamenlijk kunnen wij een lead

Wij kunnen u assisteren met het

uitingen en met behulp van sponsored

generatie funnel bouwen en leads

bouwen van een merk en laten zien

content om de bekendheid van uw bedrijf

genereren die voldoen aan de AVG,

dat u een autoriteit bent binnen de

of product onder beleggers te vergroten.

waaraan u zelf opvolging kunt geven.

beleggingswereld.

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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Brand awareness

Online display ads
Online display ads zorgen voor naamsbekendheid

IEX Markt Monitor, Belegger Channel en Belgium

van uw merk en brengen uw proposities onder de

Retail Channel. Combinaties van kanalen of

aandacht. Er is een breed assortiment aan banners

adverteren op het gehele netwerk van IEX (Run of

op ons gehele netwerk bestaande uit IEX.nl,

Network) vallen ook onder de mogelijkheden.

Cijfers gemiddeld per maand:
IEX Retail

747.000 unieke gebruikers
18,9 milj. paginaweergaven

IEX Markt Monitor

68.800 unieke gebruikers
1,1 milj. paginaweergaven

Belegger Channel

Belgium Retail Channel

274.100 unieke gebruikers
8,2 milj. paginaweergaven

432.000 unieke gebruikers
5.3 milj. paginaweergaven

Bron: Google Analitics - jaar 2021

Het banner aanbod:

Billboard banner

Halfpage banner

Rectangle banner

970 x 250 Pixels

300 x 600 Pixels

300 x 250 Pixels

IEX Retail

35 CPM

IEX Retail

30 CPM

IEX Markt Monitor

30 CPM

IEX Markt Monitor

Belegger

25 CPM

Belegger

25 CPM

Belegger

15 CPM

Belgium Retail

60 CPM

Belgium Retail

60 CPM

Belgium Retail

50 CPM

RON (Run Of Network)

25 CPM

RON (Run Of Network)

25 CPM

RON (Run Of Network)

15 CPM

N/A

IEX Retail
IEX Markt Monitor

(excl. Belgium Retail)

(excl. Belgium Retail)

(excl. Belgium Retail)

Skyscraper

Leaderboard

Large billboard

120 x 600 Pixels

728 x 90 Pixels

1800 x 200 Pixels

IEX Retail
IEX Markt Monitor

20 CPM
N/A

IEX Retail
IEX Markt Monitor

25 CPM
N/A

IEX Retail
IEX Markt Monitor

20 CPM
N/A

40 CPM
N/A

Belegger

15 CPM

Belegger

20 CPM

Belegger

35 CPM

Belgium Retail

50 CPM

Belgium Retail

55 CPM

Belgium Retail

65 CPM

RON (Run Of Network)

15 CPM

RON (Run Of Network)

20 CPM

RON (Run Of Network)

35 CPM

(excl. Belgium Retail)

(excl. Belgium Retail)

(excl. Belgium Retail)

Mediakit 2022 • 5

Brand awareness

Nieuwsbrief advertentie
Adverteer in onze goed gelezen nieuwsbrieven en bereik de
ruim 200.000 unieke ontvangers. Hiermee creëert u traffic
naar een gewenste pagina. Het succes hangt af van een
krachtige tekst en een aantrekkelijke afbeelding.

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: 115.000 unieke ontvangers
Gem. openingspercentage: 38%

Header positie:

Midden positie:

€ 3.000,-

€ 2.000,-

IEX Retail – IEX Daily, IEX Weekend en Vandaag

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

in de kranten

Beursgorilla, Belegger en Belegger tips

Bereik: 75.000 unieke ontvangers

Bereik: 27.000 unieke ontvangers

Gem. openingspercentage: 36%

Gem. openingspercentage: 41%

Header positie:

Middel positie:

Header positie:

Middel positie:

€ 2.000,-

€ 1.250,-

€ 2.000,-

€ 1.250,-

Bereik: 22.500 unieke ontvangers

Header positie:

Middel positie:

Gem. openingspercentage: 44,2%

€ 2.000,-

€ 1.250,-

Belgium Retail Channel – Beursduivel / Beursduivel tips

Bron: Burstmailer - Oktober 2021

Mediakit 2022 • 6

Brand awareness

Homepage advertentie
Profiteer van de 2,5 miljoen pageviews per maand op

Omdat de Homepage advertentie tussen onze eigen

IEX.nl. De Homepage Advertentie is uiterst geschikt voor

redactionele artikelen staat, lift u mee op onze autoriteit,

het vergroten van uw naamsbekendheid onder een groot

dit zorgt voor een hoger clickratio.

publiek en het genereren van leads.

Specificaties:
Foto: 400 x 150 Pixels - JPG/PNG
Enkel transparante en statische afbeeldingen/logo’s.

Tekst: 40 woorden (inclusief titel)

In vier stappen uw Homepage advertentie!
1. Kies de gewenste periode en het platform
2. U levert de tekst, afbeelding en de URL aan
3. Wij publiceren de Homepage Advertentie
4. U ontvangt na afloop een rapportage van ons.

Advertentieposities:
IEX.nl

Belegger.nl

Boven midden

2 Dagen

€ 3.500,-

2 Dagen

€ 2.250,-

7 Dagen

€ 7.000,-

7 Dagen

€ 5.500,-

2 Dagen

€ 4.500,-

7 Dagen

€ 9.000,-

Beursgorilla

Half page links
€ 3.500,2 Dagen

Beursduivel.be
2 Dagen

€ 9.000,-

2 Dagen

€ 2.000,-

7 Dagen

7 Dagen

€ 15.000,-

7 Dagen

€ 3.500,-

€ 7.000,-

Beleggen

Half page midden
€ 3.000,2 Dagen

Beurs

7 Dagen

2 Dagen

€ 3.500,-

7 Dagen

€ 7.000,-

€ 6.000,-
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Do It Yourself (DIY) artikel

Brand awareness

Het kant-en-klaar artikel wordt aangeleverd door

uw artikel heeft een vaste positie binnen deze flow. De

de adverteerder, het wordt vervolgens beoordeeld,

voorwaarde van het artikel is dat de inhoud interessant

geoptimaliseerd en gepubliceerd door de IEX-redactie.

en relevant is voor de beoogde doelgroep.

Het artikel draait mee in onze content artikelen flow,

Specificaties
•

Aantal woorden: tussen de 250 en 1.000.

•

Grafieken, afbeeldingen en url-links die het
DYI-artikel ondersteunen.

•

Disclaimer toevoegen (indien gewenst).

•

Afbeelding: verhouding 1:2 (in PNG of JPG).

IEX.nl
1 Dag

€ 2.500,-

1 Week

€ 4.000,-

In vier stappen uw DIY-artikel!
1. U levert een kant-en-klaar artikel aan
2. De IEX-redactie controleert en optimaliseert
3. Wij publiceren het artiklel op ons platform
4. Wij genereren traffic naar uw gewenste website.
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Brand awareness

Tekst link
Een tekst link is een kort en krachtig bericht bestaande

profiteert u van de 2,5 miljoen pageviews per maand

uit een afbeelding en twee krachtige zinnen, deze

op de door u gekozen platformen. De tekst link verwijst

moeten de bezoeker verleiden om te klikken. Hiermee

naar een door u gekozen website of pagina.

Specificaties
Foto: 107 x 75 Pixels - JPG/PNG (15KB)
Enkel transparante en statische afbeeldingen/logo’s.

40 karakters per lijn (maximaal twee regels)

IEX.nl

Belegger Channel

1 Maand
1 Jaar

€ 4.000,€ 36.000,-

€ 4.000,-

1 Maand
1

€ 32.000,-

RON
1 Maand
1 Jaar

€ 6.000,€ 48.000,-

In vier stappen uw Tekst link!
1. Kies de gewenste periode en het platform

3. Wij publiceren de Tekst link

2. U levert de tekst, afbeelding en de URL aan

4. U ontvangt na afloop een rapportage van ons.

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

300.900

0,17%

1 week

Gemiddelde pageviews
per maand

Gemiddelde CTR

Productietijd

(Click Through Rate)
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Tought leadership

Beleggingsideeën
Maak gebruik van het bereik van IEX om uw eigen

idee, zoals een specifiek aandeel, fonds, thema, sector

boodschap en/of eigen beleggingsideeën over te

of trend bestaat uit een serie artikelen die gedurende

brengen op het publiek door middel van onze rubriek. Uw

minimaal twee maanden live kunnen worden gezetstaan.

Hoe werkt een investering in Beleggingsideeën?
1.

U levert een artikel geschreven door een auteur

3.

vanuit eigen bedrijf / instelling.
2.

Artikel wordt gepubliceerd en de resultaten worden
gemeten

Artikel wordt geredigeerd door de IEX-redactie

4.

Resultaten worden met u gedeeld.

Artikel op homepage:

Eigen beleggingsideeën pagina op IEX:

Beleggingsideeën
RON
Per maand
Per week

IEX.nl
€ 10.000,€ 5.000,-

Belegger Channel

Per Maand

€ 8.000,-

Per Maand

€ 6.000,-

Per week

€ 3.000,-

Per week

€ 2.250,-
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Tought leadership

Whitepaper
Bereik uw doelgroep middels de inzet van uw eigen

van een whitepaper. Een whitepaper kan goed worden

whitepaper. Hiervoor kunt u zelf een whitepaper

ingezet in combinatie met een lead-campagne bij

aanleveren, of onze redactie helpt u met de productie

IEX Media. Hierdoor genereert u de meeste leads.

Media exposure
Pakket 1

Media exposure
Pakket 2

2. Onze redactie screent de whitepaper

€ 6.000

€ 13.000

3. Wij zorgen ervoor dat de whitepaper onder

Nieuwsbrief + banners

Nieuwsbrief +

In 4 stappen leads genereren
1. U levert whitepaper aan

homepage advertentie

de aandacht van de juiste beleggers komt
4. U verzorgt zelf de opvolging van uw nieuwe
leads.

1x nieuwsbrief RON

1x nieuwsbrief RON

500.000 billboard

500.000 billboard
1 week homepage

Indien u geen whitepaper heeft, dan helpen we u graag.
In 4 stappen heeft u een whitepaper *
1. U levert een onderwerp aan
2.	Een van onze onafhankelijke redacteuren
gaat in gesprek met u
3. Onze redacteur schrijft de whitepaper
4.	U kiest ervoor om de vormgeving zelf te doen,
of het door ons te laten verzorgen

Bruto media waarde

Bruto media waarde

€ 23.000,-

€ 32.000,-

Productie whitepaper inclusief vormgeving
Max. 3.000 woorden

€ 3.100,-

Max. 6.000 woorden

€ 4.950,-

Max 10.000 woorden

€ 7.000,-

Extra correctieronde

€ 300,-

* Inclusief twee correctierondes
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

Wilt u liever rechtsstreeks met uw doelgroep
communiceren? Dan is een partnermailing het
juiste communicatiemiddel.

AVG
Dataverwerking AVG

71.000
Geïnteresseerden in
beleggingsproducten

28,8%
Gemiddelde
openingsrate

4,7%
Gemiddelde CTR
(Click Through Rate)

Wist u dat?

Investeringskosten
Per e-mailadres

€ 0,50

Technische kosten

€ 250,-

Vormgeving & opmaak

€ 800,-

Wij tegen een
meerprijs van
€ 800,- de e-mail
voor u maken?

(optioneel)

In vijf stappen versturen wij de email voor u!
1. Kies de gewenste periode en het platform
2. U ontvangt specificaties van de IEX afdeling traffic
3. U levert HTML code aan

4. Hierna ontvangt u een testmail, na akkoord verstuurt
IEX de mail (één wijzigingsronde is inbegrepen)
5. U ontvangt van ons een rapportage.
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Tought leadership

Webinar
Heeft u een nieuw product of wilt u een interessant

ook in te zetten voor e-learning of voor het beantwoorden

interview delen? Webinars zijn de tool om interactie

van vragen van uw klanten. Samen met u communiceren

met uw doelgroep te creëren. Daarnaast zijn webinars

we uw boodschap op de plek waar uw doelgroep zich
begeeft.

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

Basis pakket
Webinar is vanuit uw eigen locatie en in eigen huisstijl.
Wij bieden technische ondersteuning en geven advies over het
uitzenden van de webinar. Tevens ontvangt u de terugkijkversie zodat

Uw investering is:

uw doelgroep het webinar nog een keer kan bekijken en kunt u na

€ 3.500,-

afloop het webinar verder verspreiden binnen uw netwerk.

Webinar Plus
Webinar is in eigen huisstijl in een professionele studio in Amsterdam.
Tijdens een draaiboekbespreking bereiden we alles tot in de puntjes voor.
Een eigen projectmanager zorgt dat uw verhaal juist vertaald en verteld

Investering voor een kleine studio:

wordt. Op de dag zelf heeft u beschikking over een regisseur. U ontvangt

€ 5.500,-

na afloop een terugkijklink van het Webinar. Deze kunt u verspreiden

Investering voor een grote studio:

onder uw netwerk. Tevens ontvangt u inzichtelijke rapportages om

€ 10.000,-

vervolgacties op uit te voeren.

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,-

€ 16.150,-

€ 24.650,-

Per spreker

(15% korting op reguliere prijs)

(15% korting op reguliere prijs)
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Tought leadership

Thema Podcast
Geef samen met onze redactie invulling aan een

Om luisteraars te trekken wordt de themapodcast

themapodcast. De themapodcast staat in het teken

één keer opgenomen in de nieuwsbrieven met

van het door u aangedragen onderwerp.

200.000 unieke ontvangers.

Uw themapodcast in 5 stappen:

1. We plannen de opnamedag in
2. U levert ter voorbereiding een onderwerp aan
3. Op de geplande dag komt u naar ons kantoor (Beursplein 5 te Amsterdam)
voor de opname van de podcast
4. Binnen vijf werkdagen ontvangt u de podcast ter goedkeuring

Uw investering is:

€ 5.000,-

5. Wij zenden uw podcast uit. Bij de themapodcast zit één vermelding in onze
nieuwsbrieven inbegrepen.
Breng uw podcast nog meer attentiewaarde middels de inzet van een aanvullend
mediapakket.

Mediapakket podcast basis
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).

€ 12.500,-

(14% korting op reguliere prijs)

Mediapakket podcast plus
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).

€ 25.000,-

(14% korting op reguliere prijs)
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Sponsoring IEX BeleggersPodcast

Tought leadership

Aandelenanalist Niels Koerts en Marktwatcher

BeleggersPodcast. Sponsor de podcast en profiteer

Arend-Jan Kamp bespreken iedere week op

van de wekelijks 9.000 luisteraars door middel van

passionele wijze de brede markt, individuele

een duidelijke naamsvermelding.

aandelen en de laatste beleggerstrends in de IEX

Luisteraars:

Uw investering is:

9.500 beleggers

€ 1.500,-
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Media
Voor meer informatie,
neem gerust contact met ons op
Rafael de Bruin
+31 (0)6 10 14 00 79
rafael.de.bruin@iexmedia.nl

Lennart Grootenboer
+31 (0)6 461 776 97
lennart.grootenboer@iexmedia.nl

Operationele vragen?
Koen Koster
+31 (0)20 435 21 76
traffic@iexmedia.nl
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