NCD-Media
Doelgroep
NCD en NKCC vormen samen het grootste platform van directeuren en toezichthouders. 80% van de leden is werkzaam in de proﬁt sector, verdeeld over onder
andere; de zakelijke dienstverlening, ﬁnanciële instellingen en industrie.

Over de NCD
De leden van de NCD- de Nederlandse Vereniging van Commissarissen en
Directeuren – vormen de top van het Nederlands bedrijfsleven. Het is het enige
netwerk dat zich exclusief inzet voor het optimaal persoonlijk functioneren en
inspireren van directeuren, commissarissen, toezichthouders en DGA’s.

Over de NKCC
De NKCC is een onafhankelijk kennis- en communicatieplatform voor alle
commissarissen en toezichthouders in Nederland.

Voordelen van de NCD-media:
•

Bereik het grootste platform van directeuren en toezichthouders

•

Cross-mediale zichtbaarheid

•

Exclusief kwaliteitsmagazine voor de top van het Nederlands bedrijfsleven

Magazine
ExecutiveNL is het kwaliteitsmagazine voor de gepassioneerde leider van Nederland. Het magazine is fris,
dynamisch, transparant, authentiek en vooruitstrevend.
Precies zoals van een moderne leider vandaag de dag
gevraagd wordt. Weg van de ivoren torentjes en
glimmende ego’s, maar midden in het hart van de
maatschappij, daar waar de moderne leider nodig is.
Het magazine ExecutiveNL verschijnt twee keer per jaar en
wordt in een exclusieve oplage van 10.000 exemplaren
verzonden naar directeuren en commissarissen in Nederland. Het exclusieve magazine wordt door Elma Media
samen met de NCD (Nederlandse vereniging van
Commissarissen en Directeuren) uitgegeven.
Oplage: 10.000
Verschijningsperiode: november 2014, april 2015
Formaat: 230 x 297 mm

Exposuremogelijkheden in ExecutiveNL magazine

2/1 pagina liggend

460 x 297 mm (aﬂopend: +3 mm)

€ 4.495,-

1/1 pagina staand

230 x 297 mm (aﬂopend: +3 mm)

€ 2.995,-

Mogelijkheden en tarieven voor omslagen, speciale plaatsen, bladwijzers en inserts op aanvraag.

Online Exposuremogelijkheden
NCD.nl
Naast het exclusieve magazine ExecutiveNL biedt NCD de mogelijkheid om cross-mediaal onder
de aandacht te komen. De exclusieve kennisbank, NCD.nl en de digitale nieuwsbrief bieden u de
mogelijkheid om ook online zichtbaar te zijn bij deze doelgroep.
Unieke bezoekers: 3.500 per maand
Paginaweergaves: 15.000 per maand

Leaderboard

728 x 90 pixels

€ 1.995,-

Skyscraper

120 x 600 pixels

€ 1.995,-

Uitgelicht

400 x 75 pixels

€

795,-

Bovenstaande tarieven zijn op basis van een jaar lang exposure

Digitale nieuwsbrief
Aantal abonnees: 1.600
Verschijningsfrequentie: 1x per week

Advertorial

max 181 x 375 pixels
Tekst: max. 300 tekens incl spaties; foto

€

395,-

Full-banner

468 x 60 pixels

€

395,-

Advies op maat
Neem contact op met onze adviseurs voor meer informatie en advies op maat.
Elma Media
Postadres:
Postbus 18
1720 AA Broek op Langedijk

Bezoekadres:
Keizelbos 1
1721 PJ Broek op Langedijk

Tel. +31 226 33 16 00
F. +31 226 33 16 01

E. info@elma.nl
I. www.elma.nl

