
En onze plek in de zakelijke markt



DPG MEDIA IS 
HET GROOTSTE MEDIA-
BEDRIJF VAN NEDERLAND

Daarom kunnen we 
jouw doelgroep 
maximaal bereiken.

UNIEK MAANDBEREIK
IN PRINT EN ONLINE, 13+

Bronnen: DPG Media en Mediahuis: NMO Print & Merken Monitor 2021-III (*DPG Media inclusief Bindinc.),
overige publishers NOBO Q4 2021



DPG MEDIA IS 
HET GROOTSTE MEDIA
BEDRIJF VAN NEDERLAND

Dagelijks bereikt
het online portfolio
37,3% van heel 
Nederland. 

GEMIDDELD MAANDBEREIK
ONLINE Q2 2020, 13+

Bronnen: NOBO Q4 2021 (DPG Media incl. Bindinc.)





DPG MEDIA BRENGT 
DE TOTALE ZAKELIJKE MARKT SAMEN

AUTORITEIT
De Ondernemer is het grootste platform 
voor ondernemers met hoogste 
waardering op kwaliteit en bekendheid.

BEREIK NATIONAAL
NU.nl en rubriek NuZakelijk bereikt 
maandelijks gemiddeld 67% van de 
doelgroep zakelijke beslissers. 

BEREIK HYPERLOKAAL
Op het lokale snijvlak richt indebuurt 
zich naast consumenten ook op lokale 
ondernemers. (bereik 374.000 zakelijke 
beslissers)

BEREIK NATIONAAL
Online en via print verzorgen Trouw en 
de Volkskrant een groot deel van 
ondernemend Nederland van kwalitatief 
nieuws.

SELECTIEF BEREIK
Via diverse merken brengen we 
opdrachtgevers in contact met specifieke 
doelgroepen of interesses zoals zzp, tech, 
vrouwelijke ondernemers, automotive of 
finance.

BEREIK REGIONAAL
Via diverse regionale online en 
printtitels raakt DPG Media heel 
ondernemend Nederland.



VOOR SUCCESVOLLE 
ZAKELIJKE CAMPAGNES

Onderdeel van 



ONDERNEMERS IN NL

Deze infographic (jan 2022) is samengesteld op basis van 
het Jaaroverzicht van de KvK en De Staat van het MKB (CBS). 

Eenmanszaken
2 - 5 personeel
5 - 9 man personeel              
10 - 19 man personeel
20 - 50 man personeel
50 - 100 man personeel          
100 - 250 man personeel        
250+ man personeel

63% 71%
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toegevoegde 
waarde

HET MKB
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35 
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starter
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64%
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36%
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ONDERNEMERS 
IN KAART 

1.   Zuid-Holland

2.  Noord-Holland

3.  Noord-Brabant

4.  Gelderland

5.  Utrecht

Top 5 provincies 
gevestigde ondernemers

 1.620.140 
288.400

67.335
34.310
20.695

7.110
4.715
3.055

483.078

465.278

330.284

258.475

196.239 

+7%



FACTSHEET 2022

WEBSITE SOCIAL MEDIA AUDIO 

NIEUWSBRIEF 

115.905 196.77413.322.167
Volgers Pageviews in 2021 | +32,55% Online luisteraars

88.726
Abonnees

wekelijkse nieuwsbrief

7.526.114
Gebruikers | +48,68%

11.423
Instagram | +396%

51.034
LinkedIn | +312%

26.854
Facebook | +12%

26.594
Twitter | +0%

3.860.873
Organic Search | +64,61%

1.877.418
Direct | +53,84%

868.773
Referral | -6%

108.072
Email | +5%

712.401
Social | +22,56%

6.658
Display | +107%

31.637
Luisteraars audio bulletin
11 maart t/m 31 december 2021

7.220
Abonnees dagelijkse 
nieuwsbrief

Inclusief podcasts voor partners



Kennis en inspiratie voor ondernemers
De Ondernemer zet al haar kanalen 24/7 in om ondernemers te informeren en inspireren met 
journalistieke artikelen, praktische how to content en herkenbare video’s. 

Daarnaast wordt De Ondernemer dagelijks ingezet door strategische partners die in samenwerking 
met de redactie hun expertise onder de aandacht willen brengen in de vorm van branded content.

Een podium voor ondernemers
De Ondernemer is het platform om landelijk en regionaal de zakelijke markt te bereiken. 
Zowel in print als online heeft De Ondernemer het hoogste bereik, geniet zij grote bekendheid 
en wordt het zeer goed gewaardeerd door ondernemers en zakelijke beslissers. 

Ook jij kunt dit podium gebruiken om jouw doelgroep effectief te bereiken in de vorm van advertising 
of door het delen van jouw inspirerende ondernemersverhaal in de vorm van branded content.

DE KRACHT VAN 
DE ONDERNEMER



“
”  

MET HET 
JUISTE BEREIK,

BEREIK JE MEER



115.905
Social media volgers

2.886.000 
dagblad contacten 
per week

1.100.000
pageviews 
per maand

500.000+
unieke bezoekers 
per maand

195.000
contacten 
in database

93.000 
nieuwsbrief 
abonnees

15.000
bezoekers 
op events
(tijdelijk online)

Bekendste vakmedium onder Ondernemers* & 
Best scorend vakmedium qua kwaliteit
onder Ondernemers* 
*Bron: MarketingTribune 2021

tweede snelste stijger in gemiddeld maandbereik 2021
**bron: Emerce  2022

BEREIK

51.034
Linkedin

26.854
Facebook 

26.594 
Twitter 

11.423 
Instagram 

DE ONDERNEMER



Online
Door gebruik te maken van het totale DPG Media nieuws 
netwerk zijn we in staat om de content op deondernemer.nl 
onder de aandacht te brengen van een enorm grote groep 
ondernemers en zakelijke beslissers. 

Met ons netwerk hebben we online het grootste bereik 
onder deze doelgroepen. 

Print
Via de print nieuwsmerken van DPG Media bereiken we een 
zeer hoog aantal ondernemers en zakelijke lezers. 

Branded content kan worden geplaatst in de regionale 
dagbladen*, maar ook de magazines bieden mogelijkheden 
om deze doelgroepen aan te spreken en hiermee het bereik 
te vergroten.  

Wekelijks op dinsdag verschijnt een speciale pagina van De Ondernemer 
in 13 regionale dagbladen. Eindhovens Dagblad / Brabants Dagblad / PZC / 
BN DeStem / De Gelderlander / Tubantia / de Stentor / AD Dordrecht & 
Rivierenland / AD Groene Hart / AD Utrecht & Amersfoort / AD Den Haag / 
AD Rotterdam / Het Parool

FACTS DPG MEDIA 
ZAKELIJK

Bron: NPMM 2021 Q4

Bron: NOBO 2021 Q4

BEREIK ONLINE PLATFORM

BEREIK PRINT TITELS

14.8%

6.2%

4.1%
2.5%

14.4%

6.3% 5.2%
2.6%

76%  50%  63%  9%

81%  52%  64%  10%

84%  58%  61%  8%



Wat is branded content en 
waarom werkt het zo goed?

• Eigenschappen van branded content

• Brand awareness creëren door storytelling

• Op maat gemaakt voor de interesse van de lezer

• Betrouwbaar door redactionele manier van communiceren

• Optimaal voor social sharing door betrokken lezer

• Hoge acceptatie en waardering van de advertentie boodschap

• Kwalitatieve vorm van adverteren

• Schaalbaar naar alle devices

• Hogere aandacht door specifieke contentaanjaging

DE KRACHT VAN 
BRANDED CONTENT



Een interview, te midden van redactionele content is 
de hoogst haalbare manier van het verkrijgen van 
aandacht. In het interview kom jij  of jouw klant aan het 
woord. Jouw klant deelt zijn praktijkervaringen over een 
bepaald thema met de lezer. Hierbij wordt duidelijk 
waarom hij bepaalde keuzes heeft gemaakt en wat hem 
dat heeft opgeleverd. Jij laat via de inhoud zien hoe jouw 
klant of het product/dienst hem verder heeft gebracht. 
Dit succesverhaal straalt hiermee direct af op jouw 
dienst, merk en/of bedrijf. Onderaan het artikel wordt 
de naam en aanvullende gegevens van de afzender 
vermeld (rode i). 

INTERVIEW
‘Met je bedrijf of je klant in de krant’

Jouw mening en expertise over een bepaald onderwerp 
in een column: je kunt jouw kennis delen met een grote 
zakelijke doelgroep. In samenwerking schrijft de redactie 
van De Ondernemer de expertcolumn. In de aftiteling 
worden de naam en aanvullende gegevens van de 
expert en zijn/haar bedrijf vermeld (rode i).

EXPERTCOLUMN
‘Met je kennis in de krant’

Wekelijks op dinsdag verschijnt een speciale pagina van De Ondernemer in 13 regionale 
dagbladen. Eindhovens Dagblad / Brabants Dagblad / PZC / BN DeStem / 
De Gelderlander / Tubantia / de Stentor / AD Dordrecht & Rivierenland / AD Groene Hart / 
AD Utrecht & Amersfoort / AD Den Haag / AD Rotterdam / Het Parool



Bovenstaande prijzen zijn 
exclusief contentcreatie en 
online doorplaatsing.

Contentcreatie:

Interview = € 500
Column = € 400
1/1 pagina = € 900
Inclusief online doorplaatsing

Contentcreatie nationaal : 
prijzen op aanvraag op basis van 
de wensen. 

TARIEVEN 2022  Bereik CPM Interview Expert column Interview Expert column 

Code Titel / editie  Dinsdag Dinsdag Bruto Bruto Netto Netto

PGR ADR + Parool (PGR) 2.886.000 €27,70 €57.558 €35.974 €23.023 €14.390

PADR ADR 2.684.000 €27,70 €53.530 €33.456 €21.412 €13.382

ADN AD landelijk (alle AD's + buitengebied) 1.134.000 €22,45 €18.330 €11.456 €7.332 €4.582

PAR AD De Dordtenaar & AD Rivierenland 202.000 €30,90 €4.494 €2.809 €1.798 €1.124

ADRD AD Rotterdams Dagblad 240.000 €30,90 €5.340 €3.337 €2.136 €1.335

ADHC AD Haagsche Courant 157.000 €30,90 €3.493 €2.183 €1.397 €873

ADUP AD Utrechts Nieuwsblad & AD Amersfoortse Courant 174.000 €30,90 €3.871 €2.419 €1.548 €968

ADGH AD Groene Hart 100.000 €30,90 €2.225 €1.391 €890 €556

ADDS AD De Dordtenaar & AD Rivierenland alle edities 96.000 €30,90 €2.136 €1.335 €854 €534

ST de Stentor 240.000 €36,55 €6.316 €3.947 €2.526 €1.579

SGZX de Stentor groot Zwolle 79.000 €36,55 €2.079 €1.299 €832 €520

SGAX de Stentor groot Apeldoorn 75.000 €36,55 €1.974 €1.234 €789 €493

SGDE de Stentor groot Deventer 86.000 €36,55 €2.263 €1.414 €905 €566

TT Tubantia 204.000 €36,55 €5.368 €3.355 €2.147 €1.342

DG De Gelderlander 297.000 €36,55 €7.816 €4.885 €3.126 €1.954

GGN De Gelderlander groot Nijmegen 135.000 €36,55 €3.553 €2.220 €1.421 €888

GRA De Gelderlander regio Arnhem 81.000 €36,55 €2.132 €1.332 €853 €533

GRD De Gelderlander regio Doetinchem 81.000 €36,55 €2.132 €1.332 €853 €533

BRD Brabants Dagblad 277.000 €36,55 €7.290 €4.556 €2.916 €1.822

EDD Eindhovens Dagblad 226.000 €36,55 €5.947 €3.717 €2.379 €1.487

HH Eindhovens Dagblad regio Helmond 59.000 €36,55 €1.553 €970 €621 €388

EE Eindhovens Dagblad regio Eindhoven 167.000 €36,55 €4.395 €2.747 €1.758 €1.099

BS BN DeStem Brabant 180.000 €36,55 €4.737 €2.961 €1.895 €1.184

PZ PZC | BN DeStem Zeeland 125.000 €36,55 €3.290 €2.056 €1.316 €822

SPECIAAL TARIEF 
BRANDED 
CONTENT 
DAGBLAD



Regulier adverteren behoort ook tot de mogelijkheden 
om uw zakelijke doelgroep te bereiken en te raken. 

De advertentie op dagbladpagina van De Ondernemer is 
een zeer impactvolle positie: uw boodschap komt in plaats 
van de expertcolumn. 

TARIEVEN  2022 Bereik CPM Bruto tarief advertentie

Code Titel / editie  Bereik dinsdag Bruto tarief advertentie 
PGR ADR + Parool (PGR) 2.886.000 €27,70 €29.579

PADR ADR 2.684.000 €27,70 €27.508

ADN AD landelijk (alle AD's + buitengebied) 1.134.000 €22,45 €9.420

PAR AD De Dordtenaar & AD Rivierenland 202.000 €30,90 €2.309

ADRD AD Rotterdams Dagblad 240.000 €30,90 €2.744

ADHC AD Haagsche Courant 157.000 €30,90 €1.795

ADUP AD Utrechts Nieuwsblad & AD Amersfoortse Courant 174.000 €30,90 €1.989

ADGH AD Groene Hart 100.000 €30,90 €1.143

ADDS AD De Dordtenaar & AD Rivierenland alle edities 96.000 €30,90 €1.098

ST de Stentor 240.000 €36,55 €3.246

SGZX de Stentor groot Zwolle 79.000 €36,55 €1.068

SGAX de Stentor groot Apeldoorn 75.000 €36,55 €1.014

SGDE de Stentor groot Deventer 86.000 €36,55 €1.163

TT Tubantia 204.000 €36,55 €2.759

DG De Gelderlander 297.000 €36,55 €4.016

GGN De Gelderlander groot Nijmegen 135.000 €36,55 €1.826

GRA De Gelderlander regio Arnhem 81.000 €36,55 €1.095

GRD De Gelderlander regio Doetinchem 81.000 €36,55 €1.095

BRD Brabants Dagblad 277.000 €36,55 €3.746

EDD Eindhovens Dagblad 226.000 €36,55 €3.056

HH Eindhovens Dagblad regio Helmond 59.000 €36,55 €798

EE Eindhovens Dagblad regio Eindhoven 167.000 €36,55 €2.258

BS BN DeStem Brabant 180.000 €36,55 €2.434

PZ PZC | BN DeStem Zeeland 125.000 €36,55 €1.690

264 x 94 mm

DAGBLAD ADVERTENTIE



De Ondernemer biedt extra waarde door het interview 
en de expertcolumn op de dag van plaatsing in het 
dagblad ook te publiceren op deondernemer.nl.

Voor maximaal bereik adviseren wij om het vanuit de 
krant online doorgeplaatsten artikel(en) te laten aanjagen 
middels zgn. smarticle pakketten. Hiermee wordt de 
content online onder de aandacht gebracht onder de 
gewenste audiences en of regio. Zie volgende slides.

Aanjaging via onze social media
Na publicatie delen wij het artikel via onze social
 kanalen: Facebook (28.115 volgers) en Twitter (26.593 
volgers).  

Maximale impact
Redactioneel artikel in dagblad
+ plaatsing op deondernemer.nl
+ aanjaging op social media
= maximale impact

ONLINE DOORPLAATSING 
BRANDED CONTENT

http://deondernemer.nl


Op deondernemer.nl kunnen verschillende soorten 
branded content artikelen worden gepubliceerd. 
De kosten bestaan uit content- en productiekosten + 
een Smarticle pakket naar keuze. 

Een smarticle pakket  zorgt voor extra traffic naar de 
content, gebruikmakend van het netwerk van de 
nieuwstitels van DPG Media. Op de gewenste titels binnen 
ons netwerk plaatsen we zgn. ‘article previews’ die leiden 
naar de content op deondernemer.nl. 

BRANDED CONTENT 
ONLINE



Door gebruik te maken van het 
enorme netwerk van DPG Media 
kunnen wij zorgen voor een zeer 
gericht bereik onder de gewenste 
doelgroep.

Op nieuws titels van DPG Media worden 
naar keuze prikkelende ‘content teasers’ 
geplaatst (smarticles) die verwijzen naar 
het artikel (interview en/of expert 
column) op deondernemer.nl. Deze 
uitingen worden door de afdeling 
branded content gecreëerd en kunnen 
op specifieke target audiences (zoals 
MKB / zakelijke audience) en op 
postcode niveau worden uitgeserveerd.

AANJAGING MIDDELS 
SMARTICLES zakelijk 

Article preview op DPG Media



VOORBEELDEN 
SMARTICLES



Voor de aanjaging van de artikelen zijn verschillende 
smarticle pakketten beschikbaar. Naast targeting op 
specifieke audiences, zoals ondernemers en of zakelijk 
beslissers kan er ook regionaal worden getarget. 

TARIEVEN SMARTICLE 
PAKKETTEN 

TARIEVEN SMARTICLE PAKKETTEN 2022

RON – 
Zakelijk

investering Aantal 
impressies cpm

landingen 
indicatie

Pakket 1 €1.250 224.730 €5,56 714

Pakket 2 €2.500 449.459 €5,56 1.429

Pakket 3 €5.000 898.919 €5,56 2.857

Pakket 4 €10.000 1.797.838 €5,56 5.714

Pakket 5 €15.000 2.696.757 €5,56 8.571

Pakket 6 €20.000 3.932.770 €5,09 12.500

Pakket 7 €30.000 6.292.432 €4,77 20.000

Pakket 8 €40.000 8.989.189 €4,45 28.571

Pakket 9 €50.000 12.100.831 €4,13 38.462

Pakket 10 €75.000 19.663.851 €3,81 62.500

Pakket 11 €100.000 28.601.965 €3,50 90.909

Article preview op regionale titels



KLANTDATA
ADVERTEERDER

CUSTOMER MATCHING
• Klanthistorie
• Klantrelatie

ZOEKGEDRAG / 
KOOPINTENTIE 
OP BRANCHE NIVEAU
• Momenten
• Interacties
• Interesses
• Gedragintentie 

HOUDING EN PERCEPTIES
• Meningen
• Beoordelingen

MEDIAGEDRAG / ABONNEE DATA
• Demographics
• Interesses
• Interacties
• Koopintentie

DEMOGRAPHICS 
• Geslacht
• Leeftijd 
• Opleiding
• Sociale klasse
• Regio
• Lifestyles
• Gezinssituatie
• Gezinssamenstelling

BV DE GRATIS 
ZWANGERBOX

GRIP DOOR DATA: ONS 360º DATAWAREHOUSE ALS ENABLER 



AUDIENCE TARGETING

Om ervoor te zorgen dat de impressies zo effectief mogelijk 
worden uitgeleverd, kan gebruik gemaakt worden van 
audience targeting. 

De impressies worden dan enkel geserveerd aan gebruikers 
met een vooraf bepaald profiel. Dankzij strategische 
partnerships krijgen we een nog completer beeld van onze 
bezoekers. We zijn hierdoor in staat om een grote pool te 
creëren van ondernemers en zakelijke beslissers.

ONDERNEMERS

INTERESSE & GEDRAG
Over welke onderwerpen 
leest de bezoeker?

WIE
Demografische 
gegevens

OMGEVING & CONTEXT
Op welk moment op 
welk device en op welke 
locatie leest de bezoeker?

• Sociale klasse a
• Regio breda
• Economie
• Koken & eten

35 
miljoen
device

s

alle 
voordeure

n
In NL

4.7 miljoen
registraties

ondernemer
s data

circa miljoen

2 miljoen
aankopen

4 miljoen
unieke bezoekers 

per dag

10 miljoen
nieuwsbrieven 60% 

lokatie
dekking

10 miljoen
gelezen 

artikelen
per dag

Business 
influencers

Ondernemers

Business influencers Ondernemers

Gezinnen Urban professionals



TARGETING MOGELIJKHEDEN
VOOR INTERN GEBRUIK

Vaak zal het logisch zijn om te targetten op audiences als ondernemers of zakelijke beslissers wanneer gebruik wordt 
gemaakt van branded content op deondernemer.nl, of andere titels of bij advertising richting de zakelijke markt. Het kan 
echter zo zijn dat de adverteerder andere doelgroep voor ogen heeft, waarvoor een andere targeting logischer is.

Een logistiek bedrijf heeft een interview afgenomen in het dagblad om te vertellen over de manier waarop ze zaken doen 
in Polen en hoe de ritten hiernaartoe efficiënt indelen voor hun personeel.  Ze zoeken ook nog personeel. 

-> Targeting kan dan zijn ‘job seekers’

Een bedrijf verhuurt garageboxen aan ondernemers en ZZP’ers en heeft verteld over de mogelijkheden die ze bieden. Ze 
zijn echter ook op zoek naar investeerders om het volgende project te financieren. 

-> Targeting kan dan zijn ‘investeerders’

Een winkel heeft verteld over hun nieuwe winkelformule, de innovaties in de winkel,  de nieuwe collectie, etc. 

-> Targeting kan dan zijn ‘AB+’, ‘vrouwen’, ‘etc’

Een retailketen (bijvoorbeeld Kippie, Bruna, recruit a student) heeft verteld over de mogelijkheden om als ondernemer aan 
te haken op hun retailformule als franchiser. 

-> Targeting kan dan zijn ‘MBO+’, ‘studenten’, ‘ZZP’

Een dierenspeciaalzaak heeft verteld over waarom hun formule en diervoeding uniek is (klantcase brokkensuper). 

-> Targeting kan dan zijn ‘Petlovers’



ONLINE MOGELIJKHEDEN

De Ondernemer biedt uitgebreide commerciële mogelijkheden om branded content te koppelen aan 
video en audio/podcast. Er worden diverse video series gerealiseerd met thema's rondom onder meer 
personeel, financiering, start ups en internationaliseren. De Ondernemer maakt wekelijks een live 
radioprogramma op New Business Radio, waaruit meerdere thema-podcasts worden gehaald die 
afzonderlijk op diverse mediakanalen worden geplaatst.

Artikelen kunnen worden verrijkt met o.a. video, audio, in article banners, dedicated side en top banners.

35 
miljoen
device

s

alle 
voordeure

n
In NL

4.7 miljoen
registraties

ondernemer
s data

circa miljoen

2 miljoen
aankopen

4 miljoen
unieke bezoekers 

per dag

10 miljoen
nieuwsbrieven 60% 

lokatie
dekking

10 miljoen
gelezen 

artikelen
per dag

In article podcast Dedicated banner In article video



De Ondernemer heeft een wekelijkse twee uur 
durende live radio-uitzending op New Business 
Radio. Inspirerende ondernemers vertellen over 
hun visie op onder meer hun branche, 
personeel, online marketing, financiering en 
innovaties. Al vele ondernemers zijn in deze 
uitzending geïnterviewd: zoals Merijn Everaarts 
van Dopper, Atilay Uslu van Corendon en Daan 
van Renselaar van Stella Fietsen.

Daarnaast sluiten experts aan die relevantie 
informatie hebben waar ondernemers iets mee 
kunnen.

Van elke uitzending worden verschillende 
separate podcasts gemaakt die  worden 
gedeeld op het platform en worden 
geïntegreerd binnen een inhoudelijk artikel.

de hele Podcasts wordt ook beschikbaar 
gesteld op Spotify, iTunes en Soundcloud.

ONLINE RADIO/PODCAST

https://www.deondernemer.nl/media/radio/remy-gieling-bas-van-der-veldt-afas-benr-de-ondernemer-radio~3755154
https://www.deondernemer.nl/media/radio/remy-gieling-bas-van-der-veldt-afas-benr-de-ondernemer-radio~3755154
https://www.deondernemer.nl/media/radio/remy-gieling-bas-van-der-veldt-afas-benr-de-ondernemer-radio~3755154


VIDEO

De ondernemer ontwikkeld verschillende videoformats, zowel eigen als 
tailor made, met verschillende commerciële mogelijkheden

Voorbeeld eigen format:

Werkverkeer 
Topondernemers vertellen onderweg, in de auto, over hun bedrijfsaanpak, 
plannen en groeikansen. 

Voorbeeld tailormade format:

New10
Met de campagne ‘Tipping points’ laat de afzender New10 zien dat ze er 
zijn voor groeiende ondernemers. Verschillende ondernemers worden 
geïnterviewd door groei coach Kees de Jong over hun uitdagingen om de 
volgende stap te zetten en krijgen hierbij tips om door te groeien.

Mercedes Benz
Met de tailormade versie van werkverkeer laat afzender Mercedes 
ondernemers hun nieuwe producten onder de loep nemen. Roland 
Tameling gaat met ze op pad, spreek over hun bedrijf en laat hen 
ondertussen de verschillende modellen testen, op zoek naar hun 
bevindingen.

http://www.youtube.com/watch?v=l0qgB06hpwg
http://www.youtube.com/watch?v=diuhiQhSfao
http://www.youtube.com/watch?v=sRyRxhNiywU


Van deondernemer.nl  
Tweemaal per week (maandag en donderdag) wordt de 
nieuwsbrief verstuurd naar 95.000 ondernemers. 

Mix van kennis- en achtergrondverhalen, redactioneel en 
branded

Focus op relevante kennis en inspirerende verhalen

Commerciële posities
Banner (€ 900)  
Beeld; 600px bij 200px

Advertorial (€ 1.200)*
Beeld: 600px bij 300px
Tekst circa 50 woorden

NIEUWSBRIEF

*Een advertorial is een nieuwsbrief-item dat 
verwijst naar een artikel (in beginsel op 
deondernemer.nl). Onze redactie maakt de 
advertorial op, op basis van aangeleverd of 
bestaand tekst en beeld. AdvertorialBanner



ONLINE ADVERTISING

DIGITAAL >> DEONDERNEMER.NL 
Uitgeserveerd via desktop/laptop/tablet

Billboard
970 x 250 px

Half page
300 x 600 px

Leaderboard
728 x 90px

Uitgeserveerd via desktop/laptop/
tablet/mobile

Medium Rectangle
300 x 250 px

Prijzen advertising

Direct buy*
Adoptimize pakketten**

*regiotargeting is ook mogelijk bij direct buy

**in combinatie met targeting op b.v. audience 
ondernemers,  is Adoptimize zeer geschikt om in  te zetten 
tegen een aantrekkelijk tarief.

Aanleverspectificaties

3 dagen voor plaatsing via 
dcs.creatives@dpgmedia.nl

Uitgeserveerd via desktop/laptop
/tablet

http://deondernemer.nl
https://www.dpgmedia.nl/adverteren/prijzen
https://www.dpgmedia.nl/adverteren/prijzen


Het is ook de mogelijkheid om heel gericht te 
adverteren binnen ons zakelijke umfeld. Direct 
naast De Ondernemer pagina is een 
advertentiepagina beschikbaar. Deze pagina 
kent geen premium positie factor.

Dit uiteraard voor een zeer aantrekkelijk tarief.
Raadpleeg je salesmanager voor de 
mogelijkheden.

AANTREKKELIJK ADVERTEREN 
IN EEN ZAKELIJK UMFELD



De Ondernemer is gespecialiseerd  in B2B-marketing

Wij verzorgen succesvolle tailormade, crossmediale campagnes 
voor onze zakelijke klanten. Daarbij maken wij gebruik van de 
verschillende mediaplatformen van DPG Media, maar ook van 
een omvangrijke database met 193.000 MKB-ondernemers, ons 
callcenter en de mogelijkheid om onderzoek te doen onder het 
mkb.

Mogelijkheden binnen B2B-partnerships
• Onderzoek, benchmarks, of het testen van proposities
• Ontwikkeling van uw MKB-marketingstrategie 
• Op maat gemaakte evenementen om direct in contact te 
komen met de MKB doelgroep.
• Leadopvolging door ons call center
 

B2B PARTNERSHIPS



ZO ‘BOUWEN’ WIJ CROSSMEDIALE CAMPAGNES

De Ondernemer

DPG Media netwerk

Klant

Event
Retargeting 

banner

A
LW
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N

E

Event

Banner 
campagne

Xtra SocialRetargeting 
“Doelstelling”

Post event 
e-mail

Retargeting 
“Doelstelling” Klant website

Telemarketing 
door sales 

klant bij DO

Telemarketing

Klant website 
/Whitepaper

E-mail 
marketing

Klant 
marketing

Online articles 
incl. Video 

verslag

Branded content

Print 
Dagbladpagina

Video 
productie

Online 
Artikelen

Aanjaging Xtra SocialNieuwsbrief Social post



  

Strategie
Concepting
Strategisch advies
Campagne plan

START

  

Onderzoek
Audience targeting
Customer Matching
Marktonderzoek
PR

PRE

  

Informatie content
Online Advertising
Dedicated banners
Commercial posts
Redactionele content
Video teasers
Live Radio
Print advertising
Werving via database
Telemarketing
Nieuwsbrief
Dedicated emails
Social posts

TOUCH

  

Activatie content
Branded content 
Article previews
Xtra Social
Video content
Podcasts
Print Landelijk
Print Regionaal
Grootschalige beurzen
Congressen
Opvallende workshops
(Online) events
Webinars

TELL

  

Leadgeneratie
Retargeting
Landingen bij partner
Database verrijking
Online Dossier
Whitepapers
Inschrijvingen
Downloads
Targeted print

SELL

INVULLING VAN EEN TOTALE FUNNEL



VOORBEELDCASE



REGIONALE CASES
Brokken Super

Realiseerde na publicatie zijn twee beste weken ooit. Veel bezoekers in webshop en 
nieuwe klanten in de fysieke winkel. Enthousiaste ondernemer die zijn verhaal wilde 
vertellen. Opmerkelijk : klant richt zich volledig op de consument

Bakkerij van Heeswijk

Een begrip in Brabant en allesbehalve dat 'bakkertje op de hoek': Bakkerij Van 
Heeswijk, een sympathiek, ondernemend familiebedrijf met intussen de vierde 
generatie, heeft een geheel eigen kijk op bedrijfsvoering én PR en marketing. En 
daarvoor zetten ze vooral lokale media in, ook in print. Met succes. De Ondernemer 
was bij de opening van hun nieuwe pand in Bladel.  

PMC Invest

PMC Invest is een grote regionale specialist in bedrijfs onroerend goed, 
vastgoedontwikkelaar en vastgoedinvesteerder die flexibel en praktisch te werk gaat. 
PMC Invest heeft besloten om in tijden dat alles wat slechter gaat, of juist goed gaat 
te blijven investeren en van je te laten horen middels marketing. Dit om te zorgen dat 
je ‘top of mind’ blijft en je niet laat afleiden door de waan van de dag. De online 
campagne waarbij branded content in combinatie met video is ingezet heeft hen 
zeer veel nieuwe bezoekers en relevante kijkers opgeleverd. 

.

http://www.youtube.com/watch?v=qvDUQ4_OV4o
http://www.youtube.com/watch?v=ri3gM5oJ6as
http://www.youtube.com/watch?v=cBrGij1trBg


Vodafone 
Masterclasses Vooruit

DOEL

Vodafone Business in doelgroep 
ondernemers positioneren als 
partner voor ‘Smarter Working’ met 
focus op:

• klantgericht ondernemen
• digitaliseren
• samenwerken
• leiderschap skills

 



VODAFONE BUSINESS
Media Campaign ‘Masterclasses Vooruit’

CAMPAGNE - Via branded content icm video, brand awareness creëren en opt-ins verkrijgen. 

Smarticles
Social, 

nieuwsbrief
Branded 

content, video
Opt-in Whitepaper

https://www.deondernemer.nl/innovatie/groei/werken-tips-leiderschap-winston-gerschtanowitz-delaware-corona~2480738
https://www.deondernemer.nl/innovatie/groei/werken-tips-leiderschap-winston-gerschtanowitz-delaware-corona~2480738


VODAFONE BUSINESS
Media Campaign ‘Masterclasses Vooruit’

RESULTAAT
Doel Resultaat

Landingen op content x 106%

Landingen klant direct x 122%

Video starts x 166%

Opt-ins SOHO (1-4 mw) 0 >200

214%
Opt-ins SMALL  (5-49 mw) x 92%

Opt-ins MEDIUM  50-249 mw) x 142%

Opt-ins LARGE (250+ mw) 0 >70

VTR video 1 30% > 30 sec 70%

“Jullie willen ook ECHT 
dat het een succes 

wordt.”

Marije de Vries
Communications Manager B2B 

VodafoneZiggo



DOEL
Visa positioneren als long-term partner voor MKB bedrijven, met name op retail en horeca.

CAMPAGNE
Door middel van branded content in combinatie met advertising genereren wij traffic naar 
het platform ‘Geniaal lokaal’, ontwikkeld door DPG Media in samenwerking met Visa. Hier 
kunnen ondernemers zich aanmelden voor de winactie waarmee ze publiciteit konden 
winnen voor hun nieuwe initiatief. Naast aandacht op De Ondernemer is deze campagne 
ook uitgezet op ‘indebuurt’ om regionale aandacht te creëren binnen de doelgroep. 



VISA
Media Campaign ‘Geniaal lokaal’

Platform

Regionale content 
‘in de buurt’

Display 
advertisingLandelijke content 

‘de Ondernemer’

https://brandedcontent.deondernemer.nl/longread/visa-geniaal-lokaal-winnaars/


Contenthub
VISA Geniaal lokaal

Branded content
Online de Ondernemer

Branded content
Online indebuurt

Branded content
Print AD en AD regio

Native content teasers
DPG Media (o.a. NU.nl)

Display advertising
DPG Media (o.a. AD)

1

3 2

2

4

2

1. Contenthub VISA
2. Branded content VISA
3. Aanjaging branded content
4. Direct traffic contenthub VISA



DOEL Ondernemers zich laten aanmelden bij bol.com als verkooppartner

CAMPAGNE Via branded content, in print en online ondernemers op de hoogte brengen van de kansen als verkooppartner van bol.com. 
Daarnaast kwamen partners van bol.com in de dagelijkse radio uitzending van de Week van de Ondernemer. Centraal stond
de op maat gemaakte online video reeks ‘De Ondernemer update’ waar e-commerce centraal stond.(zie video)

Branded artikelen
Promotie via 

Zakelijk Netwerk DPG
Landelijke print 

(AD + regio + Parool)

VOORBEELD PARTNERSHIP
Crossmedia campagne met maatwerk video concept 
KLANT bol.com
DOEL Inhoudelijke awareness campagne tbv positionering data in e-commerce
MIDDEL Crossmediale campagne met artikelen, print, podcast en maatwerk videoconcept

Maatwerk dagelijks 
videoconcept

De Ondernemer Update

Dagelijkse radio 
uitzending + podcasts

https://docs.google.com/file/d/10Ird4A5PNjk4SNVmRrcp1zEC04L_a2wx/preview


Crossmedia 
campagne

Crossmediale 
campagneflow

DOEL Breng 400 ondernemers met behoefte om hun bedrijf te verkopen en 20+ personeel verder in het bedrijfsoverdracht proces. 
Laat het event zich 100% terugbetalen in closed deals en creëer een sterke pijplijn aan new business.. 

CAMPAGNE Via branded content in print en online plus e-mail campagne werden ondernemers geïnspireerd, geïnformeerd en geactiveerd 
voor een hoogwaardig event. Hier vertelden de grootste dealmakers van dat jaar hoe zij dit proces doorgegaan waren en
werden workshops gegeven over succesfactoren over het verkopen van je bedrijf.

Hoogwaardig event Ultieme impact

VOORBEELD PARTNERSHIP
Event en mediacampagne “Marktlink Connect”
KLANT Marktlink Fusies en Overnames
DOEL Nieuwe leads, ondernemers die hun bedrijf overwegen te verkopen
Middel Event + Media



BEDANKT VOOR 
DE AANDACHT


