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• Bedrijfsprofiel

• Contactgegevens

• Gekoppeld aan relevante artikelen voor uw kantoor

• Gekoppeld aan de vacatures

TAXENCE.NL

Taxence

Taxence is dé community voor fiscale professionals. Elke dag toont  

Taxence de laatste ontwikkelingen en achtergronden. Het nieuws is 

gebundeld per fiscaal thema in een helder overzicht en met de laatste 

fiscale ontwikkelingen. De website wordt ondersteund met een dage- 

lijkse e-nieuwsbrief.

Bereik

Aantal unieke bezoekers gemiddeld per maand:  50.000+

Pageviews: 86.000+

Nieuwsbriefabonnees: 15.800+

Doelgroep

U bereikt de fiscale professional in Nederland

GROOT

BEREIK
onder de fiscale doelgroep

HELDER OVERZICHT

FISCALE
ontwikkelingen

OVERZICHTELIJK

GEBUNDELD
per thema



010-7421020

info@crossmedianederland.com

crossmedianederland.com

Cross Media Nederland

Nieuwe Haven 133

3116 AC Schiedam

Pakket 1  

Advertorial    5 dagen

Large rectangle (nieuwsbrief) 5 dagen

Vacature    5 x 8 weken

NTFR    5 edities

Investering € 2.950,-  (mediawaarde: € 6.435,-)

Pakket 2 

 

Advertorial    7 dagen

TOPadvertorial    7 dagen

Large rectangle (nieuwsbrief) 7 dagen

Vacature    7 x 8 weken

TOPvacature    7 dagen

NTFR    7 edities

Large rectangle (homepage)  2 maanden

Investering € 3.950,-  (mediawaarde: € 19.843,-)

Pakket 3  

Advertorial    10 dagen

TOPadvertorial    10 dagen

Large rectangle (nieuwsbrief) 10 dagen

Fullbanner (nieuwsbrief)  10 dagen

Vacature    10 x 8 weken

TOPvacature    10 dagen

NTFR    10 edities

Large rectangle (homepage)  4   maanden

Fullbanner (homepage)  4   maanden

Investering € 4.950,- (mediawaarde: € 35.170,-)

* Alle bovengenoemde tarieven zijn excl. BTW

Pakketmogelijkheden

Heeft uw organisatie jaarlijks een flink aantal doorlopende vaca-

tures? Dan kunt u deze middels de verschillende partnerpakketten 

het gehele jaar onder de aandacht brengen bij ruim 50.000 fiscale 

professionals per maand. Naast het actief werven voor verschillen-

de openstaande functies kunt u via Taxence ook werken aan uw 

arbeidsmarktcommunicatie.

Losse mogelijkheden

Advertorial   € 295 per dag

TOPadvertorial   € 395 per dag

Large rectangle (nieuwsbrief) € 195 per dag

Fullbaner (nieuwsbrief)  € 195 per dag

Vacature    € 395 per 8 weken

TOPvacature   € 495 per dag

Large rectangle (homepage)  € 895 per maand

Fullbanner (homepage)  € 995 per maand

* Bovengenoemde tarieven zijn excl. BTW


