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THE ASSET.NL
unieke bezoekers : 15.000 per maand

THE ASSET DAILY
verschijning : dagelijks e-mail nieuwsbrief
abonnees  : 7.500

THE ASSET.NL CROSSMEDIAAL
Naast het magazine The Asset,met verschillende vaste onderwerpen, gaat TheAsset.nl online verder met 
actuele aanvullende informatie op de website en een nieuwsbrief met een internationaal karakter. 
TheAsset.nl is de informatiebron bij het bepalen van de asset allocatie voor professioneel beleggend 
Nederland. TheAsset.nl geeft gerubriceerd inzicht en reikt handvatten aan bij de advisering van 
vermogensspreiding over de verschillende asset classes. Tevens is er de dagelijks digitale nieuwsbrief TheAsset 
Daily, die gepersonaliseerd verzonden wordt.

LEZERSPROFIEL
Met een advertentie op TheAsset.nl bereikt u een kwalitatief 
zeer hoogwaardige, specifieke, professionele doelgroep die 
zich bezighoudt met asset allocatie. De bezoekers van TheAsset.
nl zijn beleggingsadviseurs van grootbanken, adviserende 
tussenpersonen (gecertificeerd financieel planners) en 
vermogensadviseurs/beheerders en family offices. Tevens 
bereikt u met TheAsset.nl de beleggingsanalisten, studenten in 
opleiding tot vermogensadviseur, het management van banken 
en verzekeraars, de fondsindustrie en pensioenfondsen. Kortom, 
TheAsset.nl richt zich puur op de professionele beleggersmarkt. 
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MULTICHANNEL PUBLISHER
VOORDELEN VOOR U ALS ADVERTEERDER
• TheAsset.nl is een uniek platform voor de professionele belegger.
• Crossmediaal platform: magazine, website, e-mailnieuwsbrief.
• Gericht communiceren, rechtstreeks met de doelgroep.
• Direct meetbaar.

TARIEVEN THEASSET.NL 
Advertentie Formaat Per week Per maand 
Rectangle 336x280 (pixels) 2  750,- 2 2.500,-  
Leaderboard 1000x90 (pixels) 2 600,- 2 2.000,- 
Logo link Tekst + beeld 2  500,-  2 1.500,-  
Advertorial Tekst + beeld 2  750,-  2 2.500,-  
Fundselector Content bij eigen fondsen  2 1.500,-  

Partnerpagina In overleg 2 10.000,- per jaar  

TARIEVEN THEASSET DAILY
Advertentie Formaat Per week Per maand 
Logo link 120x90 (pixels) 2  500,- 2 1.500,- 
Rectangle 336x280 (pixels) 2 750,- 2 2.500,-
Advertorial Tekst 2  750,- 2 2.500,- 

Partnermailing Html  2 3.000,- per keer

Afwijkende formaten op aanvraag

AANLEVERSPECIFICATIES 
De online advertenties kunnen op verschillende manieren aangeleverd worden: als gif-, jpg- of flash-
bestand. Flash-bestanden kunnen echter alleen op de site geplaatst worden en niet in de nieuwsbrief.
U kunt uw materiaal aanleveren bij traffic@3xi.nl.

CONTACT
Voor meer informatie over advertentiemogelijkheden, tarieven of boekingen kunt u contact opnemen met: 
Ferry Roersma +31(0)85 - 273 48 81 of f.roersma@3xi.nl
Luc van Kampen +31(0)85 - 273 48 82 of l.vankampen@3xi.nl.


