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CASH FINANCIAL TABLOID
Twee keer per jaar maakt Cash een Financial Tabloid die verschijnt in De Telegraaf. In elke uitgave besteedt de 
redactie aandacht aan beleggen, ETF's, vastgoedbeleggingen, verzekeringen, sparen, pensioenen, kortom alles wat te 
maken heeft met financiën en kansen voor particuliere beleggers. In de maart-editie besteden we tevens aandacht aan 
de winnaars van de vwd Cash Fund Awards. Uniek zijn de hoge oplage, de doelgroep en het umfeld! 

LEZERSPROFIEL
De Financial Tabloid verschijnt bij De Telegraaf, de meest gelezen krant van Nederland! De bekendste krant van Neder-
land heeft de hoogste oplage en het hoogste bereik van alle landelijk dagbladen. Daarnaast staat De Telegraaf ook 
nog bekend om het hoogste bereik onder zakelijke beslissers. Bij één inschakeling wordt maar liefst 25% van alle beslis-
sers bereikt. Daarbij is op zaterdag de oplage maar liefst +/- 550.000 exemplaren (bron: De Telegraaf) met een bereik 
van 1.151.800 lezers.

VOORDELEN VOOR U ALS ADVERTEERDER
• Unieke financiële tabloid, geweldig umfeld voor uw boodschap 
• De Telegraaf is de grootste en meest gelezen krant van Nederland
• Deelname met een advertentie in de tabloid betekent dat u doorgeplaatst zal worden in de reguliere  

uitgave van Cash magazine.   

ALGEMENE INFORMATIE
titel : Cash Financial Tabloid
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

frequentie : 2 x per jaar

TECHNISCHE GEGEVENS
drukprocédé : rotatie-offset coldset
papiersoort : 52 gr/m2 Verbeterd wit ISO 72

oplage : +/- 550.000 exemplaren, 
  verschijnt bij De Telegraaf
  (bron: De Telegraaf)

bereik : 1.151.800

65+ jaar 25%

Leeftijdsopbouw

35 - 49 jaar
26%

50 - 64 jaar 
28%

13 - 19 jaar 7%

Opleidingsniveau

LBO/VBO 
19%

MBO 34%
HAVO/VWO 

7%

WO/Master/HBO
 24%

Welstandsklasse

W1 21%

W2 17%

W4 
32%

W5 8%

20 - 34 jaar 
14%

MAVO/VMBO 
13%

Geen onderwijs 3%

W3 22%



TARIEVEN 
1/1 pagina  € 30.000,- 
1/2 pagina  € 20.000,-
1/3 pagina € 15.000,- (*) 
1/4 pagina  € 12.500,- 
(*) komt altijd liggend op een redactionele pagina

Alle genoemde bedragen zijn exclusief 21% BTW.

 

ADVERTENTIEFORMATEN
    Zetspiegel (b x h)  
1/1 pagina (zetspiegel)   260 x 389
1/2 pagina staand (zetspiegel) 126 x 389
1/2 pagina liggend (zetspiegel)  260 x 190
1/3 pagina liggend (zetspiegel) 260 x 123
1/4 pagina staand (zetspiegel)  126 x 190   

AANLEVEREN
Advertentie kan aangeleverd worden in de vorm van een certified PDF. U kunt uw materiaal aanleveren bij  
traffic@3xi.nl. Vermeld hierbij als onderwerp de naam van de adverteerder en de titel waarvoor de advertentie is 
bestemd. Aanleveren minimaal 1 week voor plaatsing, uiterlijk voor 12 uur. Afwijkende advertentieformaten op  
aanvraag.

VERSCHIJNINGSTABEL
editie verschijningsdatum thema
1 15 maart  Bull Day 2019 & Beleggen
2 20 september  Week van de Belegger & BeleggersFair 2019

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

1/1 pagina 1/2 pagina liggend1/2 pagina staand 1/4 pagina staand1/3 pagina liggend

TOESLAGEN
Plaatsingswensen  +15%
Achterpagina   +25%
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