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CASHCOW.NL CROSSMEDIAAL
Het digitale crossmediale platform bestaat uit een website, nieuwsbrief en e-paper. De website cashcow.nl staat 
in het teken van beursnieuws, tips, beleggingsfondsen, economie, personal fi nance, alternatives, vastgoed en 
vermogensbeheer. Via de mail wordt de dagelijkse digitale nieuwsbrief Cashcow Daily, gepersonaliseerd verzonden. 
Hiermee zijn de lezers altijd actueel en kunnen ze inspelen op de emotie van de dag. De e-Cash (pdf-magazine) geeft 
gefaceert voor dat de print magazine verschijnt, al inzicht in de artikelen. De artikelen zijn verrijkt met video-content 
en lezers kunnen direct doorklikken naar meer informatie op de website.

LEZERSPROFIEL
Doordat de lezers van Cash magazine én de nieuwsbrief én de website bezoeken, komt de doelgroep redelijk overeen. 
Adverteerders bereiken derhalve een zeer specifi eke doelgroep: hoogopgeleide mannen en vrouwen met een goede 
baan, een bovenmodaal inkomen en in het bezit van een eigen woning. De bezoekers van Cashcow.nl hebben ook een 
langere termijn beleggingshorizon. Belangrijke onderwerpen voor de lezers zijn beleggingsfondsen, vermogensbeheer, 
vastgoed(fondsen), online beleggen, fi scale beleggingsmogelijkheden en andere alternatieve beleggingsvormen. 
Bovenmatige interesse is er voor nieuwe investeringsmogelijkheden. 

ALGEMENE INFORMATIE
titel : Cashcow.nl
 Cashcow Daily
ondertitel : Voor de ondernemende belegger
uitgever : TRIPLE i
  Financial Content B.V. 
  Postbus 94533
  1090 GM Amsterdam
  telefoon: +31(0)85 – 273 48 80
  e-mail: cash@3xi.nl
  website: www.cashcow.nl

Cashcow.nl
unieke bezoekers : 40.000 per maand

Cashcow daily
verschijning : dagelijkse e-mail nieuwsbrief
abonnees  : 15.000

E-Cash
verschijning : 12 x 
abonnees  : 25.000
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VOORDELEN VOOR U ALS ADVERTEERDER
• Crossmediaal platform: magazine, tabloid, website, e-mailnieuwsbrief, e-zine.
• Gericht en rechtstreeks communiceren met een vermogende doelgroep.
• Direct meetbaar.

TARIEVEN CASHCOW.NL 
Advertentie Formaat Formaat mobiel Per week  Per maand 
Billboard 970 x 250 (pixels)  2	 1.050,- 2	 3.500,-
Rectangle 336x280 (pixels) 300x250 (pixels) 2	 750,- 2	 2.500,-  
Leaderboard 728x90 (pixels)  2	 600,- 2	 2.000,- 
Logo link Tekst + beeld  2	 450,- 2	 1.500,-  
Advertorial Tekst   2	 750,- 2	 2.500,-  

Partnerpagina In overleg  2		10.000,- per jaar

TARIEVEN CASHCOW DAILY
Advertentie Formaat   Per week  Per maand 
Rectangle 336x280 (pixels)   2	 1.750,- 2	 4.250,-
Full banner 468x60 (pixels)   2	 1.750,- 2	 4.250,-
Advertorial Tekst   2	 1.950,- 2	 4.500,-

Partnermailing html   2			5.000,- 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.

MULTICHANNEL PUBLISHER


