
Advertentie- en  
partner mogelijkheden 

2020 

www.adformatie.nl/adverteren



Advertentie- en  
partner mogelijkheden 

2020 

Qmusic brengt elke dag plezier, energie en een goed gevoel 
in het leven. We vermaken en verbinden mensen vanuit een 
optimistische blik. Elke seconde, 365 dagen per jaar, zetten 
we daarbij jou centraal. Want zonder You is er geen Q.

Dat is wat we altijd al deden en ook zullen blijven doen, alleen 
verwoorden we het voortaan als: Q sounds better with you.

09 -‘19

9

in� uencer
marketing

issue #9
27 september 2019

international read: 
Fanning the � ames

de kansen en risico’s van

Roger van Boxtel:  ‘in een 
crisis mag het knetteren’

Cover.indd   1 18-09-19   16:42

Adformatie is hét crossmediaal platform voor de marketing
professional. 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. 

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, seaspecialisten, creators en dataanalisten. 

PLANNING 2020

*Gemiddelde 2019

MAGAZINE

 Het vakblad Adformatie verschijnt 11 keer per jaar 
 Oplage 7.500* 

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

SEPT. 6TH
THUISHAVEN
AMSTERDAM
DEPT FESTIVAL IS BACK. IT’S BIGGER, BETTER AND BOLDER THAN 

EVER BEFORE. HOW MUCH BIGGER? MORE THAN TWO THOUSAND 

DIGITAL MASTERMINDS AT ONE FESTIVAL SITE THIS YEAR. HOW MUCH 

BETTER? MIND-BLOWING TALKS, BUT ALSO HANDS-ON PRACTICES, 

LIVE PERFORMANCES AND ON-THE-SPOT EXPERIMENTAL ACTIVITIES. 

AND HOW MUCH BOLDER, YOU ASK? AN ALL-DAY DIGITAL EVENT YOU 

HAVE NEVER EXPERIENCED BEFORE.

DEPTFESTIVAL.COM

issue #7
26 juli 2019

purpose of pegels? 
bouwen aan impact
de droom van CPNB:
heel Nederland leest

the future of retail
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ADVERTISING MOGELIJKHEDEN

BABYNAMEN APP LEVERT SCHAT AAN 
INFORMATIE OP  
In haar nog jonge bestaan ontwikkelde, bouwde en optimali-
seerde Gravity  oplossingen – vaak in de vorm van platformen 
– voor onder meer Zwitsal, Unilever, Discovery Channel, Shell, 
Fantube en Royal Lemkes.

Omdat Zwitsal zo vroeg mogelijk in contact wilde komen met 
jonge ouders bedacht en ontwikkelde Gravity de Babynamen 
app, in de wetenschap dat babynamen de meest gezochte zoek-
term is in het domein baby’s. In Nederland zijn er per jaar 
zo’n  170.000 vrouwen in verwachting.  Op zoek naar de perfec-
te naam swipen jonge aanstaande ouders in de zelflerende app 
babynamen naar een matchlist. In het eerste half jaar werd de 
iOS-variant meer dan 19.000 keer gedownload en de Android-
variant ruim 17.000 keer.
De app gaf Zwitsal toegang tot een schat aan informatie over 
aanstaande ouders, won goud bij de Gladiator Awards van 
Unilever en werd genomineerd voor een AMMA Award.
Gravity staat op nummer 1 in de Emerce100 in de categorie 
‘digital agency fullservice middelgroot. In de categorie 
‘content’ won het met Fantube een Zilveren DIA.

Mensen zijn van nature nieuwsgierig. We nemen voortdu-
rend informatie tot ons en staan altijd ‘aan’. Wat we onthou-
den is de informatie die ons aanspreekt en die ons op een 
simpele manier weet te bereiken. “Neem een verkeersbord”, 
zegt Groenendijk. “In één oogopslag zien verkeersdeelne-
mers, jong of oud, wat de betekenis daarvan is.” Marketeers 
zouden veel meer van simplisme gebruik moeten maken, 
stelt hij. Juist in een drukke, onoverzichtelijke (reclame)we-
reld waarin iedereen wil opvallen is het van belang om deze 
simpel en verrassend voor het voetlicht te brengen. Maar 
dat gebeurt vaak niet. En dat begrijpt Groenendijk ook wel. 
“De zender van de boodschap wil vaak veel vertellen en let 
er vooral op hoe hij dit wil laten overkomen. Je hoeft echter 
niet altijd te praten om iets te willen vertellen. Door op 
een speelse, verrassende manier aanwezig te zijn laat je een 

Producten en diensten die zich op een 
simpele manier presenteren worden door 
consumenten gemakkelijker geaccepteerd. 
Dat zegt Marco Groenendijk, managing 

director van creative development agency 
Gravity uit Amersfoort. Maar simpel is 

zo makkelijk nog niet.

Gravity 
de kracht van simpel

gevoel achter. En precies dat is waar Gravity 
zich mee bezighoudt.”

Het bedenken en ontwikkelen van relevan-
te en doeltreffende platformen is de core 
business van Gravity. Het bedrijf, dat ope-
reert op het snijvlak van marketing en IT, 
vereenvoudigt complexe vraagstukken en 
vertaalt ideeën en strategieën naar verrassen-
de, simpele oplossingen. Het werkt hiervoor 
vanuit de in eigen huis ontwikkelde Sim-
plicity Moves-methode. “Als je er in slaagt 
om moeilijke zaken te vereenvoudigen, zet 
je mensen en organisaties in beweging en 
zorg je dat ze jouw merk omarmen”, licht 
Groenendijk toe.
 

Over de klant 
heen springen
Maar simpel is zo makkelijk nog niet. 
“Simplicity zit in details. En juist daar zit 
de kwaliteit en beleving. Zoals het broodje 
dat je bestelt. Dat smaakt ook echt anders 
als het ‘aangekleed’ wordt geserveerd en je 
het eet in een sfeervolle omgeving. Dit soort 
details beïnvloedt het denken van mensen.”

Hetzelfde raffinement gebruikt Gravity bij 
de bouw van digitale platformen. Oog voor 
detail en simplicity zorgen er voor dat de 
gebruikerservaring optimaal is. En dat de ac-
ceptatie door de klant groot is. Groenendijk: 

“Wij hebben de bevlogenheid om behoeften 
van mensen bedrijven in te vullen. Dat is 
verankerd in onze organisatie. Wij helpen 
hen door hun processen te optimaliseren en 
ingewikkelde dingen makkelijk te maken.”
Dat details daarbij belangrijk zijn heeft 
Gravity dit jaar laten zien bij het 24festival 
in het Concertgebouw. Daar zorgde Gravity 
voor de toiletten. “Er was iemand die com-
plimentjes gaf of even een praatje met je 
maakte”,  vertelt Groenendijk. “Een kaarsje, 
aangename temperatuur, een aangename 
geur, warme handdoekjes, f lesjes parfum en 
deo om je op te frissen en een pepermuntje 
als je weer weggaat. Juist die details maken 
dat een toiletbezoek aangenaam wordt en 
laten een bepaald gevoel achter. Precies dat 
is wat details doen. En het is zo simpel. Je 
moet je alleen verplaatsen in de beleving 
van de bezoeker. 

Maar wat is het verhaal achter de Simplicity 
Moves-methode? Groenendijk licht een 
kleine tip van de sluier op. “We geven de 
klant inzichten en komen samen met hem 
tot de kern. Daarbij springen we ook over 
de klant heen, naar zijn eindgebruikers. Wij 
challengen ons op de vraag: wat heeft die 
eindgebruiker nodig? Welk gevoel willen 
we achterlaten? En is de oplossing simpel 
genoeg voor hem?” Een werkwijze waarmee 
Gravity zich duidelijk onderscheidt. “Als 
een klant ons benadert met een idee, verta-
len we dat niet naar een concept maar fo-
cussen we op de acceptatie ervan. Hoe kan 
dit idee het best worden geaccepteerd door 
de gebruiker? Die juiste acceptatie is bij ons 
leidend. Simplicity is het middel naar die 
acceptatie. Moves is de uitwerking daarvan: 
niet alleen omdat het zorgt voor beweging, 
maar ook omdat mensen je merk omarmen 
en daar iets bij voelen. Dat staat voor de 
tweede betekenis van Moves: emotie.”
 

Startup  
mentaliteit
Gravity heeft een echte startup mentali-
teit. “We zijn ondernemend, nieuwsgierig, 
f lexibel en eager maar tegelijkertijd ervaren 
en professioneel”, vertelt Groenendijk. Het 
groeiende bedrijf telt momenteel 22 mede-
werkers, waarvan een derde deel creative is 
en twee derde development. Die combinatie 
is ook van onderscheidende waarde, aldus 
de managing director. “We kennen de mo-
gelijkheden en de valkuilen van de techniek. 

Een valkuil is bijvoorbeeld dat een creative iets briljants 
bedenkt, maar dat dit idee technisch niet uitvoerbaar is. 
Als marketeer moet je dan vaak tijdens de ontwikkeling 
concessies doen. Dat doet altijd zeer en gaat ten koste van je 
doelstellingen en je relatie met de ontwikkelaars. Wij werken 
in onze klantenteams met creatives en developers, zodat wij 
dingen veel beter zien aankomen. Zo voorkomen we dat de 
klant keuzes moet maken die hij niet wil maken.”
Gravity helpt ook grote bedrijven om te denken als startup. 
En dat is juist nú van groot belang, benadrukt Groenendijk. 
“Er wordt tegenwoordig nogal wat gevraagd van bedrijven. 
De consument verwacht veel van hen op tal van gebieden. 
Van dienstverlening tot duurzaamheid. Grote bedrijven 
móeten daarom zichzelf blijven vernieuwen, anders worden 
ze door de tijd ingehaald. Er zijn genoeg voorbeelden van 
bedrijven die de slag hebben gemist en zijn verdwenen. Wij 
kunnen met onze entrepreneur mentaliteit deze bedrijven 
helpen met business ideeën en creatieve concepten.”
www.gravity.nl
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partnerbijdragepartnerbijdrage

 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 vak glossy. 
Denk aan bijsluiters, in en outserts, wikkels, 
stickers, enveloppen, seals, verzenddozen, enz.

BRANDED CONTENT

 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

Editie Thema
Verschijnings

datum
Aanleveren 
advertorial

Aanleveren 
bijsluiters

Aanleveren 
advertenties

1 Toekomst vr 24-01-2020 ma 06-01, 12:00 uur vr 10-01-2020 ma 13-01, 12:00 uur

2 Change vr 21-02-2020 ma 03-02, 12:00 uur vr 07-02-2020 ma 10-02, 12:00 uur

3 Sportmarketing vr 27-03-2020 ma 09-03, 12:00 uur vr 13-03-2020 ma 16-03, 12:00 uur

4 Digitale innovatie & digital design vr 24-04-2020 ma 06-04, 12:00 uur vr 10-04-2020 vr 10-04, 12:00 uur

5 Doelgroepen/segmentatie vr 22-05-2020 ma 04-05, 12:00 uur vr 08-05-2020 ma 11-05, 12:00 uur

6/7 Carrière & vertrouwen vr 03-07-2020 ma 15-06, 12:00 uur vr 19-06-2020 ma 22-06, 12:00 uur

8 Contentmarketing vr 28-08-2020 ma 10-08, 12:00 uur vr 14-08-2020 ma 17-08, 12:00 uur

9 Luisteren: van voice tot radio vr 25-09-2020 ma 07-09, 12:00 uur vr 11-09-2020 ma 14-09, 12:00 uur

10 Hot Topics in Marketing vr 23-10-2020 ma 05-10, 12:00 uur vr 09-10-2020 ma 12-10, 12:00 uur

11 Communicatie / Trust vr 20-11-2020 ma 02-11, 12:00 uur vr 06-11-2020 ma 09-11, 12:00 uur

12 Trends in media vr 18-12-2020 ma 30-11, 12:00 uur vr 04-12-2020 ma 07-12, 12:00 uur



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

Je 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 emailnieuwsbrief.

EVENTS
Adformatie organiseert jaarlijks diverse grote en kleinere congressen en 
seminars. Op en rond deze events bieden we diverse mogelijkheden om je 
bedrijf zowel qua branding als inhoudelijk te profileren. Een overzicht van 
de geplande events vind je op: www.adformatie.nl/events

ADVERTISING MOGELIJKHEDEN

Informeer bij onze accountmanagers naar de 
mogelijkheden.

*Gemiddelde 2019

SOCIAL MEDIA

LinkedIngroep: 
40.000 members*

Facebook: 
18.000 volgers*

Twitter: 
70.000 volgers*

ADVERTISING MOGELIJKHEDEN

Neem contact met ons op voor meer informatie over de diverse mogelijk
heden om via onze social mediakanalen jouw doelgroep te bereiken.

WEBSITE
De website van Adformatie (www.adformatie.nl) is opgebouwd uit topics, die 
elk specifiek nieuws, achtergronden, blogs, opiniestukken en dossiers bevatten.

ADVERTISING MOGELIJKHEDEN

 Display advertising 
 Advertorial 
 Whitepaper 

 Poll
  Content partnership

Naast reguliere bannerformaten, biedt de website van 
Adformatie diverse branded contentmogelijk heden, waar
mee je met relevante content jouw doelgroep bereikt en 
jouw organisatie positioneert als autoriteit of kennispartner.
Met een content partnership verbind je je als kennispartner 
aan één of meerdere topics. Je kunt jouw kennis etaleren op 
jouw eigen partnerpagina op de website. Jouw bijdragen 
worden op de homepage, binnen jouw topic en in de 
nieuwsbrief onder de aandacht gebracht bij de bezoekers.
We kunnen de artikelen ook voor je produceren, dat 
scheelt jou tijd en levert gegarandeerd goede artikelen op. 

  350.000 unieke bezoekers per maand* 
  750.000 pageviews per maand*

NIEUWSBRIEVEN
 Oplage dagelijkse nieuwsbrief: 38.000*
  Oplage wekelijkse themanieuwsbrief marketing: 15.000*
  Oplage wekelijkse themanieuwsbrief communicatie: 15.000*
  Oplage wekelijkse themanieuwsbrief Adformatie: 21.000*
  Oplage wekelijkse themanieuwsbrief Creatie: 5.500*

ADVERTISING MOGELIJKHEDEN

 Full banner 
 Advertorial

Adformatie verspreidt dagelijks het laatste nieuws over marketing, media, creatie en communicatie. Wekelijks versturen 
we themanieuwsbrieven, waarmee we een specifiek topic belichten. De emailnieuwsbrieven bevatten nieuws, reacties 
op bepaalde nieuwsitems, een column, campagnes, partnerbijdrages, white papers en de laatste vacatures.



Sales 
sales@adformatie.nl | 0205733622

 Harald Taylor 
harald@adformatie.nl | 0205733668 / 0683940445

 Robert de Vries 
robert@adformatie.nl | 0205733609 / 0629550977

 Floris van Dam 
floris@adformatie.nl | 0205733655 / 0645066560

Partnermanager 
Ragini Tedjai 
ragini@adformatie.nl 
0205733632

Traffic & orderadministratie 
Michelle Kerstjens 
traffic@adformatie.nl 
0205733664

Website 
www.adformatie.nl/adverteren

TARIEVEN PRINT

TARIEVEN ONLINE

CONTACTGEGEVENS

ADVERTENTIES
2/1 pagina € 10.000 

1/1 pagina € 5.750 

1/2 pagina € 2.950 

Toeslag voorkeursplaatsing 15%

FORMAAT (BREEDTE X HOOGTE)
Bladspiegel 226 x 300 mm

Staand Liggend

1/1 pagina 226 x 300 mm

1/2 pagina 186 x 120 mm

PLUSPROPOSITIE
Meehechter, bijsluiter, insert, etc. Prijs op aanvraag

BRANDED CONTENT
2/1 pagina showcase € 10.000 + productiekosten

1/1 pagina showcase € 5.750 + productiekosten

Sponsored special Prijs op aanvraag

DISPLAY/MOBIELE ADVERTENTIES
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

BRANDED CONTENT

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)
Adformatie kan de artikelen ook 
voor je produceren. We rekenen 
daarvoor € 500 per artikel.

Dossier € 2.500 per week

Topic partnership € 2.000 per maand

NIEUWSBRIEF (tarief per plaatsing)
Fullbanner € 750

Advertorial € 900

VACATURES
Standaard vacature € 630

Spotlight vacature € 980

DATABASE
Partnermailing 

Prijs op aanvraag

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)

Je kunt al een geruime tijd de Adformatie doelgroep targetten op ‘vaste’ gegevens als functie, branche 
en bedrijfsgrootte. Je kunt nu ook bezoekers targetten op hun leesgedrag. Een heel waardevolle 
aanvulling, omdat je dan kunt aansluiten bij iemands interesse. Dat maakt jouw boodschap relevanter 
en dat levert warmere leads op! Informeer bij onze accountmanagers naar de mogelijkheden.


