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Menukaart IEX Beste Keuze Vergelijker
Partnerpakket Winnaars IEX Gouden Stier 2021

Genomineerden IEX Gouden Stier 2021 & Winnaars IEX Gouden
Stier 2021
• Met ingang van 2021 laten we de consument zelf aan het woord: bijna
4.500 beleggers beoordeelden vanuit het IEX Nationaal
Beleggersonderzoek hun brokers, vermogensbeheerders, private banks en
andere beleggingsplatforms op diverse onderdelen.
• De 5 best beoordeelde producten en/of diensten per categorie worden
genomineerd* voor de IEX Gouden Stier 2021.
• In de categorieën voor fondsen, indextrackers, vastgoed en turbo’s
worden de IEX Gouden Stier-nominaties*, net als voorheen, geselecteerd
door de IEX-redactie in samenwerking met onafhankelijke experts.
• De onafhankelijke vakjury selecteert uit de genomineerden de winnaars
voor de IEX Gouden Stier 2021.
* De genomineerden staan in de IEX Beste Keuze Vergelijker 2021

De genomineerden staan in de IEX Beste Keuze Vergelijker. IEX publiceert
maximaal de 12 beste deelnemers per categorie.

IEX Nationaal
Beleggersonderzoek met de
volgende categorieën:
Brokers
Vermogensbeheerders
Private Banks
Online Beleggingsoplossingen
Crypto-exchanges
Crowdfundingplatforms.

5 beste beoordeelden per
categorie, gekozen vanuit ca.
4.500 respondenten
(beleggers), zijn de
genomineerden voor de IEX
Gouden Stier 2021.

In de categorieën voor
fondsen, indextrackers,
vastgoed en turbo’s worden de
IEX Gouden Stier-nominaties
geselecteerd door de IEXredactie + onafhankelijke
experts.

Winnaars
worden bepaalt
door een
onafhankelijke
jury.

Winnaars worden
bekendgemaakt
tijdens de IEX
Gouden Stier
Awards 2021.

Menukaart IEX Gouden Stier 2021
• Bedrijven die genomineerd en/of winnaar zijn kunnen op onze beleggersplatforms extra autoriteit
kopen door gebruik te maken van de mogelijkheden uit de volgende opties uit de IEX Gouden
Stier-menukaart:
⚬ Gebruik van het Gouden Stier-logo in eigen communicatiemiddelen
⚬ Homepage-artikel op IEX.nl en Belegger.nl in de vorm van interview of productprofiel

(redactioneel)
⚬ 12 maanden eigen contactpagina met logo, uitgebreide productbeschrijving, klikbare links en
leadgeneratie + indien gewenst de details van het IEX Nationaal Beleggersonderzoek
⚬ Link naar eigen website via de (groene) button op de IEX Beste Keuze Vergelijker
⚬ Extra aandacht middels toevoeging extra usp’s (geel plusje)

• Bedrijven kunnen in de Beste Keuze Vergelijker extra aandacht genereren. Hiervoor hebben we
verschillende opties op de menukaart:
⚬ Keuze uit ‘uitgelicht’ op positie 4 en 8
⚬ 12 maanden zichtbaarheid in de IEX Beste Keuze Vergelijker
⚬ Eigen contactpagina met logo, uitgebreide productbeschrijving, klikbare links en leadgeneratie
+ indien gewenst de details van het IEX Nationaal Beleggersonderzoek
⚬ Link naar eigen website via de (groene) button op de IEX Beste Keuze Vergelijker
⚬ Extra aandacht middels toevoeging extra usp’s (geel plusje)
• Mogelijkheid om de eerste positie te kopen.

Partnerpakket IEX Gouden Stier Awards 2021
• De Gouden Stier Awards 2021 worden in het eerste kwartaal van 2022 uitgereikt aan de winnaars.

Producten en diensten die genomineerd zijn kunnen zichzelf extra onder de aandacht brengen
door gebruik te maken van het IEX Gouden Stier Award-partnerpakket bestaande uit:
⚬ Gebruik van het Gouden Stier-logo in eigen communicatiemiddelen
⚬ Sponsoring van de IEX Gouden Stier 2021
⚬ Kaarten voor de exclusieve uitreiking van de Gouden Stier 2021
⚬ Mediapakket op alle websites van IEX Media
⚬ Winnaarsinterview (winners only) op IEX.nl en Belegger.nl
⚬ Kaarten voor de exclusieve private diner*
* Deze optie is alleen beschikbaar voor de winnaars
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