De Gouden Stier viert dit jaar zijn tiende verjaardag. Sinds ze voor het eerst werden uitgereikt zijn de Gouden Stier-awards uitgegroeid tot de
belangrijkste onafhankelijke prijzen voor beleggingsproducten en –diensten in Nederland. Omdat beleggen voor steeds meer consumenten
een belangrijk instrument voor vermogensopbouw is geworden, neemt de druk op de sector toe om niet alleen te komen met kwalitatief
goede producten en diensten, maar ook toegankelijk, transparant en innovatief te zijn. De Gouden Stier beoordeelt het aanbod in de markt
op die kenmerken en beloont de best practices in de markt.

Categorieën
De Gouden Stier wordt in het tiende jaar uitgebreid met twee nieuwe categorieën. De categorie “Beste vermogensbeheerder” wordt opgesplitst
in “Beste online beleggingsoplossing” en “Beste vermogensbeheerder”. Daarmee krijgen nieuwe online beheer- en beleggingsplatforms een
eigen categorie, naast het klassieke vermogensbeheer. Een tweede nieuwe categorie is “Beste crowdfundingplatform”. Dat heeft uiteraard
alles te maken met de snelle groei van deze beleggingscategorie en het aantal platforms.

Breed beleggend publiek
In dit jubileumjaar gaat Gouden Stier zich prominent presenteren aan het beleggerspubliek. In de maanden voorafgaand aan de uitreiking –
en uiteraard ook daarna – wordt veel aandacht besteed aan de nominaties, de selectiecriteria en, uiteindelijk, de winnaars. De Gouden Stier
wordt daarbij ondersteund door de grote beleggingssites van Nederland: Belegger.nl, IEX.nl, DeBeurs.nl en EuroBench.com. Daarmee is de
Gouden Stier het grootste breed gedragen platform voor kwalificatie en prijzen voor de retailbelegger. Vanaf 1 september tot de uitreiking
op 10 november 2016 en ook daarna, komt de Gouden Stier blijvend terug op Belegger.nl en IEX.nl in de vorm van artikelen, portretten,
overzichten en verwijzingen.

Onafhankelijk
Om de voor ons zo belangrijke onafhankelijkheid te benadrukken, geven wij volledige openheid in de manier van werken. Op Goudenstier.nl
vindt u alles over de procedures, hoe de nominaties tot stand komen en de partners waarmee wij werken om tot een zo goed en onafhankelijk
mogelijk oordeel te komen.

Event
De jaarlijkse uitreiking van de Gouden Stieren is inmiddels al geruime tijd het industry event van het jaar. Dat geldt natuurlijk helemaal voor
de jubileumeditie. De Gouden Stier groeit nog steeds in bereik en invloed, maar we blijven de vertrouwde intieme ambiance waarin de
prijzen worden uitgereikt koesteren.

Sponsoring
Meedoen met de Gouden Stier betekent:
- Profilering bij een groot publiek als ondersteuner van de enige breed gedragen prijzen voor de retailbelegger
- Inhoudelijke koppeling van sponsoren met redactionele en onafhankelijke content op IEX.nl en Belegger.nl
- Meeliften met de ondersteunende display campagnes van de Gouden Stier op de grootste beleggerssites van Nederland
- Grote zichtbaarheid door lange campagneperiode: van 1 september tot de uitreiking op 10 november en de tot en met 31 december
- Gegarandeerde toegangskaarten
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Mediapartners
De beleggingssites van Nederland met een uniek bereik van meer dan 1,2 miljoen retailbeleggers.
Belegger.nl – IEX.nl – DeBeurs.nl – EuroBench.com – Participaties.nl – Guruwatch.nl – Quoteweb.nl – IEXGeld

Gouden Stier programmering
Begin september
Presentatie genomineerden op Belegger.nl, IEX.nl en Goudenstier.nl, herlancering van Goudenstier.nl en lancering secties op
Belegger.nl en IEX.nl.
Vanaf begin september tot uitreiking
Portretten van genomineerden op Belegger.nl en IEX.nl, portretten worden opgenomen in de nieuwsbrieven van dag van publicatie.
Video-interviews met genomineerden.
Begin september
Verkiezing Beste Beleggingsexpert met een vaste button op de secties op IEX.nl en Belegger.nl.
3 november
Speciale Gouden Stier-nieuwsbrief aan alle leden van FINANCE NETWERK. Opsomming van genomineerden, uitleg proces. Met
logo’s en links voor GS-sponsors.
10 november
Grote prijsuitreiking - logowall, logo op projectiescherm, in filmpjes.
11 november
Dag na de uitreiking. Verslagen op IEX.nl, Belegger.nl en Goudenstier.nl. Publicatie juryrapport op Goudenstier.nl, verslag op
IEXProfs. Interview met de winnaars.
14 november tot eind 2016:
De speciale Gouden Stier site en landingspagina’s op Belegger.nl en IEX.nl blijven een jaar toegankelijk.
Meet the winners. Artikelen met en over de winnaars van de Gouden Stier 2016.

Missie Gouden Stier
Beleggen wordt steeds belangrijker. Een groeiend aantal Nederlanders doet eraan; sommigen simpelweg omdat ze het spel op de beurs
leuk vinden, anderen omdat het een onmisbaar instrument is om hun financiële doelen te kunnen verwezenlijken.
Maar beleggen is niet eenvoudig. Er zijn veel producten en diensten – waarvan het niet eenvoudig is om ze goed te begrijpen, te vergelijken
en te kiezen.
Daarom hebben de toonaangevende beleggingsplatforms van Nederland – IEX.nl, Belegger.nl, Eurobench.com, DeBeurs.nl en Participaties.
nl de handen in een geslagen om de Gouden Stieren uit te reiken. Het doel van deze prijzen is consumenten inzicht geven in de beste
producten en diensten in de Nederlandse markt.
De Gouden Stier is een onafhankelijk merk en selecteert voor particuliere beleggers de beste en meest innovatieve bedrijven en diensten.
Het zijn de Oscars van de beleggingswereld. De winnaars van de Gouden Stieren worden door een onafhankelijke, gerenommeerde jury
geselecteerd. De criteria waarop de prijzen worden verdeeld zijn van te voren bekend en voor iedereen na te lezen. Voor het nominatieproces
zijn partners met specifieke know-how ingehuurd, waardoor een voorselectie van kwalitatief sterke producten en aanbieders is gegarandeerd.
Na de uitreiking wordt het juryrapport gepubliceerd, waarin alle overwegingen nog eens zijn terug te lezen.
Kortom, de Gouden Stieren zijn meer dan “de zoveelste prijs”. Ze worden uitgereikt om beleggers te helpen bij het maken van keuzes en
om innovatieve bedrijven en diensten in het zonnetje te zetten. De winnaars behoren tot de beste alternatieven voor beleggers die er op dit
moment in de markt te vinden zijn.
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