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FD Mediagroep
FD Mediagroep is het toonaangevende mediabedrijf
in het financieel-economische domein. Wij bieden 
ondernemers, bestuurders en zakelijke beslissers altijd 
en overal actuele, onafhankelijke en relevante content. 
Daarnaast verbinden we merken via innovatieve en 
effectieve oplossingen voor elke communicatiedoelstelling 
aan onze kwalitatief hoogwaardige doelgroepen.
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BNR is het meest innovatieve, zakelijke audiobedrijf van 
Nederland. Wij bieden de zakelijke beslissers van vandaag en 
de leiders van morgen nieuws, achtergronden en verdieping: 
on air, online en on demand. 

Het FD biedt betrouwbare informatie, achtergronden en 
nieuwe perspectieven vanuit financieel-economisch oogpunt. 
Voor iedereen die de toekomst vorm wil geven.

FD Persoonlijk is hét weekendmagazine voor iedereen die van 
de mooie dingen in het leven houdt. Van kunst en cultuur tot 
mode of reizen: elke zaterdag een fraai vormgegeven en graag 
geziene bijlage bij het FD.

Listn is het onafhankelijke podcastplatform voor de zakelijke 
doelgroep. Hier wijzen de experts van FD en BNR professionals 
de weg, door uit alle mogelijke bronnen de allerbeste podcasts 
op financieel-economisch terrein te vinden, kiezen en delen.

Company.info biedt uitgebreide, relevante en betrouwbare 
inzichten vanuit data. Zodat professionals en bedrijven 
efficiënter en effectiever zijn in marketing, sales en compliance.

Pensioen Pro is dé nieuws- en informatiebron voor de 
Nederlandse pensioen- en beleggingssector. Hier vinden 
institutionele beleggers en pensioenprofessionals alle informatie 
die voor hen onmisbaar is.

Energeia is de meest geraadpleegde online nieuwsbron voor 
financieel-economische, politieke, juridische, sociale, technische 
en commerciële ontwikkelingen in de Nederlandse 
energiesector.

Impact investor verkent de investeerdersmarkt voor zowel 
institutionele als private beleggers. Onafhankelijk, vanuit 
Europees perspectief en met ervaren reporters in diverse landen.

ESB is al ruim honderd jaar de ideale informatiebron, voor wie 
wil begrijpen hoe de economie in elkaar steekt. Naast een 
economisch vakblad is ESB intussen ook online hét 
communicatieplatform voor economie en beleid. 

PropertyEuro is dé B2B-uitgever voor vastgoedprofessionals, 
die al sinds 2006 Europese overheden, projectontwikkelaars, 
beleggers en adviseurs ondersteunt met research, events en 
publicaties.
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Premium Display, Rich Media en Branded Content
FD Mediagroep verbindt 
adverteerders op effectieve en 
efficiënte wijze aan een omvangrijk, 
kwalitatief hoogwaardig publiek, 
binnen een vertrouwde 
omgeving in het financieel-
economische domein. Wij bereiken 
ruim twee miljoen unieke bezoekers 
per maand, met premium digitale 
advertentie mogelijkheden op de 
(mobiele) websites en apps, van 
zowel FD als BNR. Daarmee krijgt een 
boodschap maximale aandacht van 
de zakelijke beslissers van 
vandaag en de leiders van morgen.

Het FDMG Display pakket
biedt de beste performance 
per formaat én de beste 
visibility per device. Kies het 
gewenste aantal impressies, 
lever alle vijf formaten aan 
en wij zorgen voor continue 
optimalisatie.

Programmatic 
Enkel op te zetten via de 
Private Market Place. Je kunt 
je aanvraag sturen naar: 
adoperations@fd.nl met 
daarbij verwachte looptijd, 
gewenste formaten en je 
seat-id en wij nemen 
persoonlijk contact op.

Premium Display bnr.nl CPM RON CPM fd.nl CPM Tarief FD Tarief BNR

Rectangle  (cross device) € 24 € 30 € 36

Half page € 32 € 40 € 48

Billboard € 40 € 50 € 60

Roadblock € 60 € 75 € 90

Mobile half page € 20 € 25 € 30

Mobile header  € 20 € 25 € 30

Mobile Commercial Post € 28 € 35 € 42

Display pakket € 32 € 40 € 48

Rich Media bnr.nl CPM RON CPM fd.nl CPM Tarief FD Tarief BNR

Video € 32 € 40 € 48 

Mobile interscroller € 42 € 55 € 66

Mobile portrait video € 40 € 50 € 60

Super header plus homepage (cross device) € 15.000 € 2.500

Super header plus beurs (cross device) € 6.250

Branded Content bnr.nl CPM RON CPM fd.nl CPM Tarief FD Tarief BNR

Mobile commercial post € 28 € 35 € 42

Homepage advertorial (cross device, per week) € 12.500 € 3.500

Advertorial fd.nl/beurs (per week) € 5.000

Nieuwsbrief advertorial, 1e positie (per dag) € 3.000 € 750

Nieuwsbrief advertorial, 2e positie (per dag) € 2.500

Nieuwsbrief advertorial, 3e positie (per dag) € 1.600

Brandstory To Go € 23.000

Maatwerk FD Mediagroep Effect op aanvraag

Marktindex
Voor 2023 geldt een 
variabele marktindex met een 
bandbreedte van 90-110. 
De marktindex wordt circa 
6 weken voor aanvang van 
de desbetreffende maand 
op fdmg.nl gepubliceerd
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Audiences en Contextual Targeting
FD Mediagroep heeft een absolute 
voortrekkersrol met het gericht 
adverteren op doelgroepen in het 
zakelijk segment.  Door bundeling 
van de FD Mediagroep merken,
 de rijke first party en hoogwaardige 
relevante content,  is het mogelijk 
om je boodschap nog gerichter af te 
stemmen op de beoogde doelgroep. 
Uiteraard geheel volgens 
privacyrichtlijnen verzameld 
en ontsloten.

Targeting Index

Device, time, geo 110

Channel 150

Maatwerk Contextual 125

Maatwerk Audience 200

Maatwerk Audience First Party * 300

Tech en InnovatieGovernment & Europe Investors  Beurzen en Markten

Luxury & Lifestyle

Sustainability

Leiderschap

Contextual pakket € 48
De advertentie wordt getoond bij 
relevante content binnen de 
vertrouwde, kwalitatieve 
omgeving van onze zakelijke 
merken. Er zijn 5 standaard 
pakketten samengesteld op basis 
van onze redactionele domeinen.
• Beurzen en Markten
• Tech en Innovatie
• Leiderschap & Carrière
• Duurzaamheid
• Luxury en Lifestyle

Audience pakket € 65
Doelgroep segmentatie op basis van de rijke FDMG first party data 
bestaande uit profiel kenmerken (functie, branche, abonnementsvorm) 
gedrag en contextual segmenten binnen FD Mediagroep. Wij hebben 7 
standaard audience pakketten samengesteld om zo gericht mogelijk een 
gepersonaliseerde boodschap te kunnen tonen.
• Investors  
• Business & Entrepreneur
• Tech & Innovation
• Luxury & Lifestyle
• Sustainability  
• Leadership & Career
• Government & Europe

* functie (C-level), branche, specific intent 

Marktindex
Voor 2023 geldt een variabele 
marktindex met een bandbreedte 
van 90-110. De marktindex wordt 
circa 6 weken voor aanvang van 
de desbetreffende maand op 
fdmg.nl gepubliceerd
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Met een FD Brandstory geven merken overweging, 
voorkeur en betrouwbaarheid een boost. Bij een 
FD Brandstory Premium verzorgt FD Mediagroep Effect 
twee verhalen, op basis van een briefing van de 
adverteerder. Beide verhalen worden ook gepubliceerd in 
een halve pagina printadvertorial in het FD. De verhalen 
worden ondersteund met contentbanners op fd.nl en 
bnr.nl. Daarbij is een FD Brandstory Premium gemakkelijk 
uit te breiden met sponsoring van programma’s of podcasts.

Kort en bondig: 
• FD Mediagroep Effect produceert beide verhalen, in samenwerking met de adverteerder
• De adverteerder lift mee op het journalistieke Umfeld van FD, middels een brandstory 
    pagina op fd.nl met twee artikelen en een ½ pagina printadvertorial
• Een gespecialiseerde journalist schrijft de tekst, FD Mediagroep Effect zorgt naast tekst ook     
    voor passende fotografie of illustraties 
• Publicatie geschiedt na goedkeuring van de adverteerder, die afzender is van de branded 
    content en deze (binnen de context van de campagne) kan hergebruiken
• De FD Brandstories worden ondersteund met uitgebreide, multimediale campagnes
• Gegarandeerde zichtbaarheid: minimum aantal article reads en active time on page 
• Totale productietijd bedraagt circa zes weken

FD Brandstory Premium
Claim een domein, leid het gesprek, laad je merk!

Productie      
• Opzetten FD Brandstory pagina
• Productie 2 brandstories, inclusief beeld
• Productie 2 native bannersets 
• Productie 2 printadvertorials
• Social toolkit

Media-inzet Print & Online
• 2 x ½ pagina advertorial in Het Financieele Dagblad 
• Optimalisatie inzet online formaten door FD Mediagroep
• Aantal gegarandeerde article reads: minimaal 2.500 
    (totaal voor 2 verhalen)  
• Gemiddelde active time on page: > 1,5 min

Totaal € 43.000,-
Bedragen zijn exclusief btw.+
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Met een FD Brandstory geven merken overweging, 
voorkeur en betrouwbaarheid een boost. Bij een 
FD Brandstory Premium Plus verzorgt FD Mediagroep 
Effect twee verhalen, op basis van een briefing van de 
adverteerder. Beide verhalen worden ook gepubliceerd 
in een halve pagina printadvertorial in het FD. De verhalen 
worden ondersteund met contentbanners op fd.nl en 
bnr.nl en een native radiocampagne op BNR. Daarbij is een 
FD Brandstory Premium Plus gemakkelijk uit te breiden met 
sponsoring van programma’s of podcasts.

Kort en bondig: 
• FD Mediagroep Effect produceert beide verhalen, in samenwerking met de adverteerder
• De adverteerder lift mee op het journalistieke Umfeld van FD, middels een brandstory 
    pagina op fd.nl met twee artikelen en een ½ pagina printadvertorial. 
• De adverteerder lift ook mee op het journalistieke Umfeld van BNR, middels een native 
    radiocampagne van een week per verhaal. 
• Een gespecialiseerde journalist schrijft de tekst, FD Mediagroep Effect zorgt naast tekst ook
    voor passende fotografie of illustraties 
• Publicatie geschiedt na goedkeuring van de adverteerder, die afzender is van de branded 
    content en deze (binnen de context van de campagne) kan hergebruiken
• De FD Brandstories worden ondersteund met uitgebreide, multimediale campagnes
• Gegarandeerde zichtbaarheid: minimum aantal article reads en active time on page 
• Totale productietijd bedraagt circa zes weken

FD Brandstory Premium Plus
Claim een domein, leid het gesprek, laad je merk!

Productie      
• Opzetten FD Brandstory pagina
• Productie 2 brandstories, inclusief beeld
• Productie 2 native bannersets 
• Productie 2 printadvertorials
• Productie 2 native radiospots
• Social toolkit

Media-inzet Print, Online & Radio
• 2 x ½ pagina advertorial in Het Financieele Dagblad 
• 2 flights radiospots: ma t/m zo tussen 6-24h, 25 seconden, 
    4 spots per dag (28 spots per flight) 
• Optimalisatie inzet online formaten door FD Mediagroep
• Aantal gegarandeerde article reads: minimaal 2.500 
    (totaal voor 2 verhalen)  
• Gemiddelde active time on page: > 1,5 min

Totaal € 51.000,-
Bedragen zijn exclusief btw.+
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Met een FD Brandstory geven merken overweging, 
voorkeur en betrouwbaarheid een boost. Een adverteerder 
levert een eigen verhaal aan, dat ruim wordt ondersteund 
met content banners op fd.nl en bnr.nl. Daarbij is een FD 
Brandstory To Go gemakkelijk uit te breiden: met 
sponsoring van programma’s of podcasts, of een advertorial 
in Het Financieele Dagblad. Ook kan een adverteerder de 
productie van content en campagne door FD Mediagroep 
Effect laten verzorgen, hiervoor geldt een meerprijs.

Kort en bondig: 
• De adverteerder levert zelf tekst en beeld aan die FD Mediagroep Effect publiceert 
    op een pagina op fd.nl.
• Minimale lengte: 600 woorden
• Mogelijkheden tot invoegen van CTA’s, downloads, keep me informed etc.
• Maximaal drie click-outs
• FD Mediagroep Effect doet contentcheck, redactiecheck Het Financieele Dagblad en
    publiceert artikel na deze checks en goedkeuring van de adverteerder
• De FD Brandstory To Go wordt ondersteund met een online campagne
• Een FD Brandstory staat niet achter een paywall en is dus voor iedereen toegankelijk.
• Looptijd: één maand

FD Brandstory To Go
Claim een domein, leid het gesprek, laad je merk! 

Productie      
• Opzetten FD Brandstory pagina
• Contentcheck
• Opzetten campagne
• Evaluatie

Media-inzet Online
• Aantal impressies (RON): 500.000 
• 4 x FD nieuwsbrief
• 4 x BNR nieuwsbrief 

Totaal € 23.000,-
Bedragen zijn exclusief btw.+
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Product Visualisatie Formaat

Rectangle 300x250 pixels

Half page 300x600 pixels

Billboard 970x250 pixels

Roadblock Billboard & half page

Video
(in article, BNR pre-roll, 
BNR social) 16:9,
max. 30 seconden

Homepage advertorial 
600x 400 & 400x400 
titel max 42 tekens
body max 148 tekens

Advertorial fd.nl/beurs 600x 400 & 400x400 
pixels, tekst + image

Nieuwsbrief advertorial
600x 400 & 400x400 
titel max 42 tekens
body max 148 tekens

Product Visualisatie Formaat

Mobile half page 320 x 240 pixels

Mobile portrait video 320x240 pixels

Mobile header 300x100 pixels / 
300x50 pixels

Mobile interscroller Rich Media Schermvullend middels 
rich media template

Mobile commercial post

600x400 & 400x400
titel max 45 tekens
body max 90 tekens
Logo vierkant png.

Super header
100% x 250 pixels
100% x 140 pixels 
(mobile)

Super header plus

100% x 250 pixels
100% x 140 pixels 
(mobile)
300x600 pixels

Product visualisatie



Contact:
salessupport@fdmediagroep.nl
020 592 8585       www.fdmg.nl


