
VERSCHIJNINGSTABEL THE ASSET MAGAZINE 2022
Editie Verschijning Thema

1 17 juni ETF’s, Impact beleggen & Emerging markets
4 23 december Kansen & Visies 2023 

ADVERTENTIEFORMATEN PRINT
Bladspiegel*

1/1 pagina breedte 230 x hoogte 275 mm
2/1 pagina breedte 460 x hoogte 275 mm

*plus 5 mm bleed (omloop) rondom, geen snijlijnen

ADVERTENTIEFORMATEN ONLINE
Liggende advertentie 
(desktop)

1920 x 1080px, Omloop van 250 pixels waarin geen 
belangrijke content staat

Staande advertentie 
(telefoon)

750px breed. Hoogte minimaal 1000px, omloop van 
35 pixels waarin geen belangrijke content staat

TARIEVEN Print + 
digitaal*

1x (staffel) 3x (staffel)

1/1 pagina € 7.850,- € 6.850,-
2/1 pagina € 12.500,- € 11.000,-
*Keuze uit advertentie of branded content/ advertorial

TARIEVENKAART
THE ASSET 2022

TOESLAGEN
Plaatsingswensen  +15%
Achterpagina   +25%

1/1 
pagina

1/1 
pagina

2/1 pagina

TARIEVEN Digitaal* 1x (staffel) 3x (staffel)
1/1 pagina € 2.250,- € 2.000,-
2/1 pagina € 3.250,- € 2.750,-
*Inclusief embedded video-optie en koppelingen naar de eigen website en/of social.
Keuze uit advertentie of branded content/ advertorial

The Asset 2022
The Asset is een crossmediaal platform voor 
professionele beleggers in Nederland. Het 
magazine is de informatiebron bij het bepa-
len van de asset allocatie voor professioneel 
beleggend Nederland. The Asset geeft inzicht 
en reikt handvatten aan bij de advisering van 
vermogensspreiding over de verschillende 
asset classes. The Asset verschijnt 2 keer per 
jaar als gedrukte uitgaven en 6 keer digitaal. 

e-Asset 2022
De e-Asset verschijnt om de maand in een aant-
rekkelijke visuele en interactieve vorm via verschil-
lende devices naar de lezers. Naast inhoudelijke 
mogelijkheden voor content zoals een advertorial 
of interview, ook diverse interactieve mogelijkheden 
voor het additioneel gebruik van een product- of 
dienstenvideo, vlogs, direct links naar website en/
of social media en bijvoorbeeld download van een 
whitepaper.

Ga als marketeer dus volledig los. Wij denken 
graag met je mee.

Met een advertentie in The Asset bereikt u een kwalitatief zeer hoogwaardige, specifieke, professionele doelgroep die zich bezighoudt met 
asset allocatie. The Asset wordt verspreid onder beleggingsadviseurs van grootbanken, adviserende tussenpersonen (gecertificeerd financieel 
planners) en vermogensadviseurs/beheerders en family offices. Tevens bereikt u met The Asset de beleggingsanalisten, studenten in opleid-
ing tot vermogensadviseur, het management van banken en verzekeraars, de fondsindustrie en pensioenfondsen. Kortom, The Asset richt 
zich puur op de professionele beleggersmarkt. 

Lezersprofiel

Frequentie  : 2 x print en 6 x digitaal
Oplage  : 18.136 (waarvan 30% print)

E-ASSET 2022


