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Adformatie is hét crossmediaal platform voor de
marketingprofessional. Met 24 uur per dag nieuws,
achtergronden en ontwikkelingen uit de wereld van
marketing, media, creatie en communicatie. Het platform
bestaat uit de journalistiek onafhankelijke vakglossy
Adformatie, de website Adformatie.nl, de dagelijkse en
wekelijkse emailnieuwsbrief, een online vacaturebank en
diverse congressen en seminars.
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Doelgroep
Alle professionals die bezig zijn met de vraag ‘hoe merken
en organisaties zich gedragen’. Dus brand managers, content
marketeers, cmo’s, communication directors, reputatie
managers, creatieven, mediastrategen en pr consultants, maar
ook natuurlijk growth hackers, sea-specialisten, creators en
data-analisten.
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Op het 24Festival in het Amsterdamse
Concertgebouw zijn dinsdag 13 november
14 Effies uitgereikt: één keer goud, viermaal
zilver en negenmaal brons. De Leffie ging
naar Appie Today van Albert Heijn.
21 december 2018

‘de
womanizer’

Zo maakt geld gelukkig

Opdrachtgever: ASN Bank
Bureau(s): Selmore Creative Agency,
Vizeum, Jalt

De Grote Marketing Enquete
Do What You Can’t

2018

GRAFI OFFSHORE
SCHAKELT ALTIJD
RAZENDSNEL EN VERTAALT
ONZE IDEEËN IN EEN MUM
VAN TIJD NAAR CONTENT
DIE GOED AANSLUIT BIJ
ONZE BRAND IDENTITY.

Opdrachtgever: Samsung Electronincs
Benelux
Bureau(s): Cheil Amsterdam, Starcom
Nederland

OHRA maakt verzekeren mobiel

Opdrachtgever: OHRA
Bureau(s): Joe Public Take-Away
Advertising, Universal Media, Mindshare

Laat jij jouw jongen genoeg
jongen zijn?

Opdrachtgever: SIRE
Bureau(s): Grey Amsterdam, De Issuemakers, Chapter Amsterdam, A Bigger
Circle, Skybox, Venture, MeMo2

Nederland staat op tegen
inbrekers

Marsha Vis

Opdrachtgever: Rijksoverheid.
Ministerie van Justitie & Veiligheid
Bureau(s): KesselsKramer, Initiative,
HvdM

Ze stond er als jonge stagiaire alleen voor die dag:
een groep vol negenjarigen op een basisschool
ergens in den lande. In de pauze op het schoolplein stond een groepje jongens met rode oortjes
geheimzinnig te praten. Ze hadden het over seks.
De luidste van het stel stond te oreren toen de
stagiaire zei: ‘Als je er zoveel van weet Wesley, dan
moet je er vanmiddag maar een spreekbeurt over
houden.’ Hij vond het prachtig. De stagiaire dacht
nog even: wat heb ik nou weer gezegd.

Opdrachtgever: McDonald’s
Bureau(s): TBWA\Neboko, OMD

Wesley ging tussen de middag naar huis. Toen
het tijd was voor zijn spreekbeurt kieperde hij een
plastic tasje om met de seksspeeltjes van zijn ouders. Ze gingen van naïeve kinderhand tot naïeve
kinderhand, vergezeld van een zeer plastische tekst
en uitleg van Wesley. De stagiaire koos voor de
struisvogeltactiek. Ze was er even niet en hoopte
dat de tijd voorbij zou vliegen.

Iedereen heeft recht op
Zorg en Zekerheid

ONZE STUDIO
de groeistrategie van
De Vegetarische Slager
MAAKT HET!

Opdrachtgever: Zorg en Zekerheid
Bureau(s): Dawn, Zigt, Hagens PR

Appie Today. De social
zender van Albert Heijn

Opdrachtgever: Albert Heijn
Bureau(s): TBWA\Neboko, Virtue, MPG,
Wavemaker
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negenjarigen gesteld was en de directeur
zei dat er een gezin was dat ‘een uitdaging’ vormde, waarover ze niets kon
zeggen, maar ze zaten er ‘bovenop’ (!).
Wat de kinderen allemaal te zien hadden
gekregen? Ze kreeg het er in één keer uit:
een buttplug, een cockring, de Tarzan,
strapon, autoblow, sleeves, womanizer …

the future of television?

Good Times Island

LEFFIE

door Ingrid van
Frankenhuyzen
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WWW.GRAFI-OFFSHORE.COM
‘s Avonds
kreeg de directeur de nodige telefoontjes
van bezorgde en boze ouders. Haar oren tuitten,
maar ze kende het ‘bagage-gezin’ van Wesley en
geloofde het dus meteen. Ze belde de stagiaire en
beloofde de ouders een mail met uitleg én een bijeenkomst, want de ouders wilden het voorval graag
aan de media vertellen als er niks mee gedaan
werd.

modern businesses
and the language
of voice tech

De directeur verrijkte haar woordenschat toen er
volgens de regels der crisiscommunicatie ‘duiding’
moest worden gegeven aan wat er was gebeurd.
Tijdens de ‘ouderavond’ legde een GGD-specialist uit hoe het met de seksuele ontwikkeling van

Ze heeft die woorden nooit meer hoeven
uit te spreken. Wesley verhuisde toen zijn
ouders gingen scheiden. Dat vond ze nog
het ergste, want juist voor de Wesleys
van deze wereld wilde ze een veilig huis
bieden.

de zorgen van
ceo Erik Roddenhof
(de Persgroep)
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dark future
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waakhond
voor overheids
communicatie?

INGRID VAN FRANKENHUYZEN is oprichter/
directeur van Communisenso and Stichting
Zeeproducties.

Het vakblad Adformatie verschijnt 12 keer per jaar
Oplage 9.500*
Het vakblad verschijnt ook in digitale vorm

Advertenties	Verschillende formaten en posities mogelijk
Plusproposities	Met onze plusproposities bieden we de
mogelijkheid om campagnes extra onder de
aandacht te brengen in en rond de
vakglossy. Denk aan bijsluiters, in- en
outserts, wikkels, stickers, enveloppen,
seals, verzenddozen, enz.
Showcase	Naast reguliere advertenties biedt
Adformatie een aantal branded content
formats. Denk aan een interview of een
presentatie van een succesvolle design- of
reclamecase, of een mediacampagne met
klinkende resultaten.
Sponsored special
advertorial

advertorial

relevant
communiceren met
interactieve
digitale publicaties
Instant Magazine stelt organisaties in
staat om in een handomdraai interactieve
publicaties te creëren die hun content
tot leven brengt. Gepersonaliseerd,
volledig meetbaar en met een perfecte
lezerservaring op elk apparaat.

De maandelijks verschijnende vakglossy Adformatie geeft
verdieping en duiding aan het belangrijkste trends en
ontwikkelingen, brengt achtergronden, cases, interviews en
inspiratie die onontbeerlijk zijn voor professionals uit de
marketing-, communicatie- en mediawereld.

JOOST GALAMA (L) EN DAAN REIJNDERS

De in Amsterdam gevestigde startup groeit sinds de oprichting in 2014 in rap tempo. Begonnen met twee man telt het
bedrijf nu 49 medewerkers en beschikt het inmiddels over
vestigingen in Londen en New York. Het klantenbestand telt
ruim 1200 organisaties, waaronder grote merken als Disney,
Philips, Volvo, PwC en gerenommeerde bureaus zoals
Williams Lea Tag en DDB. Instant Magazine is opgezet door
CEO Daan Reijnders en CTO Joost Galama, die elkaar kennen van het Alkmaarse creatief bureau RAADHUIS. ‘Ik was
daar partner en Joost freelance developer’, vertelt Reijnders.
‘We maakten onder meer het relatiemagazine “Dichterbij”
van de Rabobank. Met de komst van de iPad in 2010 liepen
we echter tegen een probleem aan: het gebruik van Flash als

onderliggende software. Dit werd niet ondersteund door de iPad, waardoor we op zoek
moesten naar een andere oplossing. Het
beste alternatief voor Flash was HTML5,
alleen was daar nog geen software voor.’
Het tweetal besloot om die software zelf te
ontwikkelen. Zo creëerden ze de basis voor
Instant Magazine, een cloud-based platform
dat het voor iedereen mogelijk maakt om
interactieve publicaties te maken die aanvoelen als native apps, maar gebouwd zijn in
HTML5 en daardoor in iedere webbrowser
goed werken.Instant Magazines heeft zelf
17 mogelijke toepassingen gedefinieerd en
kan dus worden ingezet voor veel meer
dan alleen relatiemagazines. Ook e-books,
whitepapers, brochures, jaarverslagen en
personeelsbladen kunnen ermee gemaakt
worden. ‘Deze startup laat bedrijven stoppen
met het maken van pdf ’s’, zegt het bedrijf
over zichzelf in een recent persbericht.

content
marketing
Maar wat zijn de belangrijkste onderscheidende krachten van Instant Magazine? ‘De
publicaties zijn altijd toegankelijk op elk
apparaat en zijn super visueel’, vat Galama
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NIEUWSBRIEVEN
Oplage dagelijkse nieuwsbrief: 40.000*
Oplage wekelijkse thema-nieuwsbrief marketing: 15.000*
Oplage wekelijkse thema-nieuwsbrief communicatie: 15.000*
Oplage wekelijkse thema-nieuwsbrief Adformatie: 21.000*
Oplage wekelijkse thema-nieuwsbrief Creatie: 4.500*
Adformatie verspreidt dagelijks het laatste nieuws over marketing,
media, creatie en communicatie. Wekelijks versturen we themanieuwsbrieven, waarmee we een specifiek topic belichten.
De e-mailnieuwsbrieven bevatten nieuws, reacties op bepaalde
nieuwsitems, een column, campagnes, partnerbijdrages, white
papers en de laatste vacatures.
*Gemiddelde 2018

ADVERTISING MOGELIJKHEDEN
Full banner
Advertorial

samen. Reijnders: ‘We combineren de techniek van een website met het gevoel van een
magazine. Instant Magazine werkt altijd in
een browser en biedt de overzichtelijkheid
en aantrekkelijkheid van een magazine. Met
Instant Magazine vertel je je verhaal op een
andere manier. Een manier die easy to digest
is. Niet alleen door de visuele aantrekkelijkheid, ook omdat het de overzichtelijkheid
van een verhaal met een begin en een einde
heeft.’ Hij wijst op het toenemende belang
van content marketing. ‘Relevantie wordt
steeds belangrijker. En met name op dat gebied – relevantie – maakt Instant Magazine
het verschil.’
Publicaties die je maakt met Instant Magazine zijn ook volledig meetbaar, in tegenstelling tot hun voorganger: de pdf ’s. Galama:
‘Je kunt, wanneer je bijvoorbeeld een white
paper hebt gepubliceerd, de lezer laten
inloggen met zijn LinkedIn-profiel. Op basis
van de ingevulde persoonsgegevens wordt
de publicatie aangepast op het profiel van
de gebruiker. Een voorbeeld hiervan is dat
je pagina’s van je publicatie kunt verrijken
met persoons- en bedrijfsnaam, maar ook
pagina’s kunt uitsluiten, gebaseerd op de
branche van het ingevulde LinkedIn-profiel.’
Dit maakt ook het verschil met een website,
benadrukt Reijnders. ‘Een site biedt zo veel
informatie dat je daarmee de lezer niet vasthoudt. Instant Magazine is afgebakend en
overzichtelijk en doet dat wel, ook door de
mogelijkheid van personalisatie. Zo vullen
we met Instant Magazine het gat tussen
e-mail en een website.’

De nieuwe Drag & Drop-editor biedt dus meer mogelijkheden en is ook gebruiksvriendelijker. Maar dat is nog niet
alles. ‘We verbeteren hiermee ook onze performance’, zegt
Reijnders. ‘Door betere laadtijden is ook de lezerservaring en
de organische vindbaarheid in Google sterk verbeterd.’

10% van de wereldbevolking bereiken
In een wereld waarin we te maken hebben met een content
overload, verdient de lezer het om verrast te worden met
aansprekende, visuele content met een goede leesbaarheid
op ieder apparaat, vinden Reijnders en Galama. ‘Onze
BHAG – Big Hairy Audacious Goal – is om in 2030 minstens 10 procent van de wereldbevolking bereikt te hebben
met een Instant Magazine, besluit Reijnders. ‘We hebben onlangs de mijlpaal van 10 miljoen unieke lezers bereikt. Ja, we
hebben nog een lange weg te gaan, maar werken er hard aan
om dit samen met onze klanten en partners te realiseren!’

PWC OVER INSTANT MAGAZINE:
PROFESSIONEEL, MAKKELIJK
IN GEBRUIK EN VOORTDUREND
IN ONTWIKKELING
‘Toen wij ons traditioneel geprinte magazine
wilden transformeren naar een digitale versie,
waren wij het er snel over eens dat Instant
Magazine een geschikte tool hiervoor is’,
zegt Erik Poolman, senior projectmanager
Communicatie bij PwC. ‘Het aantal publicaties
dat we maken groeit nog steeds. Onze lezers
waarderen deze nieuwe manier van informatie
presenteren. Terwijl het platform erachter
eenvoudig door ons is te gebruiken en
voortdurend in ontwikkeling is.’

nieuwe Drag
& Drop-editor:
nóg gebruiksvriendelijker
In februari lanceerde Instant Magazine de
nieuwe Drag & Drop-editor. ‘Daarmee zijn
we nóg flexibeler en gebruiksvriendelijker
geworden’, zegt Reijnders. ‘Designers en
creatieve bureaus die onze tool gebruiken
krijgen met de nieuwe editor grotere creatieve vrijheid.’ Galama licht toe: ‘Onze vorige
editor was gebaseerd op templates waarbij
onze gebruikers vast zaten aan een vooraf
bepaalde paginaopzet. Met onze nieuwe
editor is dat niet meer het geval, je hebt nu
altijd volledige creatieve vrijheid.’
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WEBSITE
ADVERTISING MOGELIJKHEDEN
Display advertising
Advertorial
Whitepaper
Poll

Naast reguliere bannerformaten,
biedt de website van Adformatie
diverse branded content
mogelijkheden, waarmee u met
relevante content uw doelgroep
bereikt en uw organisatie
positioneert als autoriteit of
kennispartner.

Content partnership	Met een content partnership
verbindt u zich als kennispartner
aan één of meerdere topics. U kunt
uw kennis etaleren op uw eigen
partnerpagina op de website. Uw
bijdragen worden op de homepage,
binnen uw topic en in de
nieuwsbrief onder de aandacht
gebracht bij de bezoekers.
Wij kunnen u indien gewenst ook de contentproductie uit
handen nemen.

350.000 unieke bezoekers per maand*
750.000 pageviews per maand*
De website van Adformatie (www.adformatie.nl) is opgebouwd uit
topics, die elk specifiek nieuws, achtergronden, blogs, opinie en
dossiers bevatten.

VACATURES
De vacaturebank van Adformatie.nl brengt
werkgevers in beeld bij de beste kandidaten.
Zowel ambitieuze werkzoekenden als
hoogopgeleide marcomprofessionals die niet
actief op zoek zijn. De unieke combinatie van
een vacaturesite mét vakinhoudelijke content
én een sterk merk garandeert dat dit lukt.

ADVERTISING MOGELIJKHEDEN
Standaard vacature
Spotlight vacature
De vacature is 30 dagen live te zien op www.adformatie.nl, gaat 1x mee in het
vacature-overzicht in de Adformatie nieuwsbrief en wordt gepost op Twitter. Een
spotlight vacature krijgt extra exposure: een prominente positie aan de bovenkant
van de vacaturesite en eenmalig een advertorial in de e-mailnieuwsbrief.

EVENTS
Adformatie organiseert jaarlijks diverse congressen en seminars. Op en rond
deze events bieden we diverse mogelijkheden om uzelf te profileren, van
sponsoring tot kennisinhoudelijke sessies. Kijk voor meer informatie over de
gepland events op: www.adformatie.nl/events

ADVERTISING MOGELIJKHEDEN
Informeer bij onze accountmanagers naar de
mogelijkheden.

SOCIAL MEDIA
LinkedIn-groep: 40.000 members*
Facebook: 18.000 volgers*
Twitter: 70.000 volgers*
Adformatie is goed vertegenwoordigd op de belangrijkste sociale
platformen. In de LinkedIngroep vinden discussies plaats tussen
vakgenoten, redactie en experts over uiteenlopende onderwerpen.
Via Twitter en Facebook worden volgers op de hoogte gehouden
van het laatste nieuws uit de marketing, media en
communicatiewereld.
*Gemiddelde 2018

ADVERTISING MOGELIJKHEDEN
Bekijk ons social media factsheet voor alle mogelijkheden of
neem contact op met onze accountmanagers voor de diverse
mogelijkheden om via onze social media-kanalen uw
doelgroep te bereiken.

TARIEVEN PRINT
ADVERTENTIES

FORMAAT (BREEDTE X HOOGTE)

2/1 pagina

€ 10.000

Bladspiegel

1/1 pagina

€ 5.750

1/2 pagina

€ 2.950

1/1 pagina

Toeslag voorkeursplaatsing

15%

1/2 pagina

226 x 300 mm
Staand

BRANDED CONTENT

Liggend

226 x 300 mm
186 x 120 mm

PLUSPROPOSITIE

2/1 pagina showcase

€ 10.000 + productiekosten

1/1 pagina showcase

€ 5.750 + productiekosten

Sponsored special

Prijs op aanvraag

Meehechter, bijsluiter, insert, etc.

Prijs op aanvraag

TARIEVEN ONLINE
DISPLAY/MOBIELE ADVERTENTIES

BRANDED CONTENT

Run of Site

Topic

Leaderboard

€ 40 cpm

€ 60 cpm

Rectangle

€ 50 cpm

€ 75 cpm

Billboard

€ 60 cpm

€ 75 cpm

Layer ad

€ 70 cpm

€ 90 cpm

Floor ad

€ 70 cpm

€ 90 cpm

Corner ad

€ 70 cpm

€ 90 cpm

Half page

€ 70 cpm

€ 90 cpm

Video

€ 70 cpm

€ 90 cpm

SOCIAL MEDIA
LinkedIn Groep post

€ 750 per post

Facebook

€ 1.495 (advertorial op website +
doorplaatsing op FB)

Twitter

€ 895 (tweet wordt 2x geplaatst
in 1 week)

Homepage advertorial

€ 800 per 2 dagen /
€ 300 extra per dag

Whitepaper

€ 750 + € 50 per lead

Poll

€ 1.000 per week

Content partnership

€ 1.500 per maand (min. 6 maanden)
Excl. eventuele productiekosten

Dossier

€ 2.500 per maand

Topic partnership

€ 2.000 per maand

NIEUWSBRIEF (tarief per plaatsing)
Fullbanner

€ 750

Advertorial

€ 900

VACATURES
Standaard vacature

€ 630

Spotlight vacature

€ 980

DATABASE
Partnermailing e-mail

Prijs op aanvraag

CONTACTGEGEVENS
Sales
sales@adformatie.nl | 020-5733622
Rafael de Bruin
rafael@adformatie.nl | 020-5733655 / 06-10140079
Harald Taylor
harald@adformatie.nl | 020-5733668 / 06-83940445
Robert de Vries
robert@adformatie.nl | 020-5733609 / 06-29550977

Partnermanager
Ragini Tedjai
ragini@adformatie.nl
020-5733632
Traffic & orderadministratie
Michelle Kerstjens
traffic@adformatie.nl
020-5733664

Website
www.adformatie.nl/adverteren

