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Toonaangevend in de pensioen- en beleggingssector
Pensioen Pro heeft een unieke positie als journalistiek onafhankelijke vakpublicatie voor institutionele beleggers
in Nederland. Voor duizenden pensioenbestuurders en grootbeleggers zijn wij de primaire informatiebron als het
gaat om betrouwbaar en onafhankelijk vaknieuws, gedegen achtergronden en haarscherpe analyses. Pensioen
Pro’s digitale en gedrukte publicaties bereiken in totaal zo’n 15.000 geïnteresseerde lezers. Op onze congressen is
steevast 90% van het Nederlandse institutioneel vermogen vertegenwoordigd. Daarmee bieden we u toegang tot
een veeleisend publiek van beslissers en beleidsmakers in de Nederlandse institutionele beleggingssector.



Mariska van der Westen,
hoofdredacteur Pensioen
Pro

11.500 nieuwsbriefabonnees, 7000 online abonnees en 4000 ‘papieren’ abonnementen op het gedrukte
vakblad1.
Brede waaier aan producten: Dagelijkse e-mail-nieuwsbrief; tweemaandelijks gedrukt magazine, 3
pensioencongressen per jaar, Pensioenfonds Awards, Vermogensbeheergids

Bereik de Nederlandse pensioensector
Onze lezers vertegenwoordigen de Nederlandse pensioen- en beleggingssector in de volle breedte. En onze
jaarlijkse Pensioenfonds Awards evenement is het grootste event in zijn soort. Benieuwd hoe we u kunnen helpen
om beslissers in de institutionele beleggingssector te bereiken? Neem contact op – ik hoor graag van u.

Bedrijfsinformatie en belangrijkste producten
Pensioen Pro is een joint venture van pensioenuitgever Investment & Pensions Europe (IPE) en Het Financieele Dagblad. We bedienen
pensioen- en beleggingsprofessionals met een brede productenwaaier:
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Dagelijkse digitale nieuwsbrief
Tweemaandelijks print vakblad
Nederlandse vermogensbeheergids (digitaal en print)
Netwerkbijeenkomsten en congressen
Pensioenfonds Awards

Cijfers per 31-12-2016
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Online cijfers
ONLINE LEZERPROFIEL

MAANDCIJFERS
15/11-15/12 2016

Overig
17%

Sessions

62,194

Pensioenfondsen
43%

Overheid
6%

Users

38,339

Asset mgrs
7%

Pageviews

Verzekeraars
8%

84,101
Pages / Session

Consultants
19%

1.35

"Met welk rapportcijfer beoordeelt u de site PensioenPro.nl?"
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Print cijfers
Tweemaandelijks vakblad met pensioen- en beleggingsrubrieken. Analyses, achtergronden en reportages. In elke editie tevens een ‘special’
over een specifiek (beleggings-)onderwerp.




Oplage van circa 4000
54% betaalde abonnementen, 46% ‘controlled circulation’
57% van de lezers werkzaam bij pensioenfondsen, 28% bij adviesbureaus/consultants

PENSIOEN PRO PRINT MAGAZINE

PENSIOEN PRO PRINT LEZERS
Toezicht
2,20%
Overheid 0,05%

Verzekeraars Banken
4,15%
1,00%

Asset mgrs
6,93%
Controlled
circulation
46%

Betaalde
abonnementen
54%
Adviseurs e.a.
28,20%

Pensioenfondsen
57,47%
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Evenementen cijfers

OKTOBER - BELEGGERSBERAAD

Jaarlijks drie congressen: in maart, juni en oktober. Bezoekersaantal 100-250.




60% bezoekers werkzaam bij pensioenfonds/andere ‘asset owner’
Congressen krijgen rapportcijfer 8,2 (schaal 1-10)
Jaarcongres & Pensioenfonds Awards is grootste Nederlandse
vakprijsuitreiking in de sector

- OKTOBER 2016, ROTTERDAM
- 104 BEZOEKERS
Adviseurs e.a
30%
Asset mgrs
14%

Pensioenfondsen
56%

JUNI - JAARCONGRES & AWARDS
- JUNI 2016, AMSTERDAM
- 244 BEZOEKERS

MAART - FOCUS CONGRES
- MAART 2016, LEIDEN
- 148 BEZOEKERS

Adviseurs e.a.
30%

Asset mgrs
13%

Pensioenfondsen
57%

Adviseurs
e.a.
22%
Asset mgrs
10%

Pensioenfondsen
68%
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Print advertenties

Redactionele planning 2017
Feb-maart

Special: Actief vermogensbeheer
Nederlandse verkiezingen
Vastgoed trends

April-mei

Event-special: Rente
Individueel DC
Vastrentende waarden: Bedrijfsobligaties en High Yield

Juni-juli

Event-special: Pensioen Pro Awards
Aandelen-update
Alternatieve beleggingen

Aug-sept

Verjaardagsspecial, verspreid met het FD:
Verantwoord beleggen en ESG
Factorbeleggen en de ALM
Grondstoffen

Oktober FD Pensioenspecial
Pensioenbijlage bij het Financieele Dagblad
Okt-nov

Event-special: Risicobeheer
Staatsobligaties
Emerging Markets

Dec-jan

Special: Uitbesteding en Fiduciair Management
Sector in cijfers
Briefing: Wereldwijde aandelen

Vermogensbeheergids 2018
Trends in institutioneel vermogensbeheer
Managers van A tot Z
Top 75 asset managers
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Uitgeefdata 2017

Editie

Copy Deadline

Advertentie Deadline

Pers deadline

Mat-datum

Februari - maart
April - mei
Juni - juli
Augustus - september
FD Pensioenspecial
Oktober - november
December - januari
Vermogensbeheergids

30 Jan
6 April
9 Juni
4 Sept
25 Sept
9 Okt
13 Nov
7 Dec

6 Feb
13 April
16 Juni
10 Sept
2 Okt
16 Okt
20 Nov
14 Dec

13 Feb
20 April
23 Juni
18 Sept
9 Okt
23 Okt
27 Nov
8 Jan

23 Feb
4 Mei
6 Juli
28 Sept
19 Okt
2 Nov
7 Dec
18 Jan
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Tarieven

Mechanische data

Specificaties
Beeldadvertenties:

Afmeting

Tarief

2/1 pagina

€18500

1/1 pagina

€9570

½ pagina

€5100

Junior pagina

€6400

¼ pagina

€3200








Gesponsord commentaar:



Positie

Tarief

Cover 4

€11500

Cover 2

€10570

Andere gegarandeerde positie +15%

Certified PDF
CMYK (geen RGB)
Crop-markeringen
Alle afbeeldingen 300 dpi
Bleed 3 mm
Als u een PDF aanlevert, s.v.p. OPIinstellingen uitschakelen



1 pagina: 600 woorden + 70 woorden
contactgegevens + 150 woorden
disclaimer + profielfoto + logo
2 pagina’s: 1300 woorden + 70 woorden
contactgegevens + 150 woorden
disclaimer + profielfoto + logo
Afbeeldingen, grafieken, lange titels en
/of intro’s beperken de ruimte die
overblijft voor tekst. Reken plm 200
woorden voor een grafiek en 330
woorden voor een middelgrote
afbeelding.
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Online adverteren
Pensioen Pro website

Email nieuwsbrief

Tarief per 1000 impressies (cpm)

Tarief per email

Target
Run of site
Run of site
Run of site

Format
top banner
medium rectangle
(al dan niet embedded)
½ pagina medium rect.

Tarief
€95 cpm
€95 cpm
€120 cpm

Banner:
Frequentie
1 email
5 dagen (niet opeenvolgend)
20 dagen (niet opeenvolgend)

Tarief
€250
€1000
€3750

Gesponsord bericht:
Frequentie
1 email
5 dagen (niet opeenvolgend)
20 dagen (niet opeenvolgend)
Specificaties gesponsord bericht
Kop + 60 woorden tekst + logo + link

Tarief
€500
€2000
€7500
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Technische specificaties
WEBSITE
Advertentiesoort

Omvang (pixels)

Omvang (kb)

Geserveerd door derden

Format

728x90
300x250
300x600
300x250 (vouwt naar links
uit tot 300x600)
728x90 (vouwt naar links
uit tot 728x180)

50kb
50kb
50kb
50kb

Ja
Ja
Ja
Ja

GIF, JPG, Flash, HTML
GIF, JPG, Flash, HTML
GIF, JPG, Flash, HTML
GIF, JPG, Flash, HTML

50kb

Ja

GIF, JPG, Flash, HTML

EMAIL NIEUWSBRIEF
Advertentiesoort

Omvang (pixels)

Omvang (kb)

Geserveerd door derden

Format

Banner bovenaan
Gesponsord bericht

468x60
Logo 100x35

50kb
50kb

Uitsluitend beeld
Nvt

Banner onderaan

468x60

50kb

Uitsluitend beeld

GIF, JPG, PNG
Logo: GIF, JPG, PNG. Tekst:
tot 60 woorden
GIF, JPG, PNG

Leaderboard
Medium rectangle
Halve pagina
Uitvouwbare med. rectangle
Uitvouwbare Leaderboard

ALGEMENE RICHTLIJNEN
Bestandsomvang
Geanimeerde GIFs
Flash creative
Uitvouwbare units
Video/Audio

Servering door derden

Als wij uw advertentie hosten, gelieve de maximum omvang te respecteren. Grotere bestanden kunnen evt tegen bijbetaling worden gehost.
Het eerste frame dient relevante content te bevatten.
Frame rate is max 31fps. Bestandsomvang max 50kb, animatie-duur max 30 seconden. Gelieve een backup GIF of JPG mee te sturen.
Wordt geactiveerd door gebruiker door klik of muisbeweging. Uitvouwen en inklappen moet op dezelfde wijze gebeuren. Een duidelijk
zichtbare sluit-knop X is verplicht; font hiervoor is 11px, tekst moet dik gedrukt zijn en er moet een relief van 4 px zichtbaar zijn rond de knop.
Alleen geserveerd door derden. In-banner video wordt door host of gebruiker gestart, duurt tot 15s en is voorzien van standaard
knoppen zoals spelen/pauseren, audio/ mute, en stop. Alle audio moet door gebruiker worden gestart. Waar van toepassing, moeten aan/uit,
stop/speel en sluit-knoppen duidelijk worden getoond. Er is een maximum van 3 loops en totale animatietijd voor gezamenlijke loops mag
niet meer zijn dan 15. Aanhoudend snel flikkerende animaties zijn niet toegestaan.
Als u uw advertentie laat serveren door derden, vraag dan bij de betreffende partij na of er omvangsbeperkingen gelden.
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Evenement sponsoren
Focuscongres – 14 maart 2017

Sponsor-mogelijkheden

‘Het grote Nederlandse rente-debat’
Beleggen pensioenfondsen te veel in ‘risicovrije’
staatsobligaties (en hebben ze wel een alternatief)? Zou de
overheid Pensioenobligaties moeten uitgeven? Wat gaat de
politiek doen met de rekenrente? Hoe hedge je renterisico in
de huidige omgeving? En wat gebeurt er met de markten als
de rente stijgt?

Theetafel-sessie
€11000
Presentatie van +/- 30 minuten gedurende breakout-sessie in het
middagprogramma. Dit zijn interactieve sessies voor 7-15+ pensioenfondsexecutives in boardroom setting o.l.v. een Pensioen Pro redacteur.
Inclusief 2 toegangskaarten (spreker + 1) voor de plenaire middagsessie.

Datum en locatie
Dinsdag 14 maart 2017, Spoorwegmuseum Utrecht

Opzet
Middag
 Plenaire sessie met paneldiscussies en presentaties
 Theetafel sessies: Meerdere workshops over rente &
beleggingsonderwerpen
 Tot circa 150 deelnemers
 >60% pensioenfondsen en andere asset owners

Panel/presentatie
€15000
Panelgesprek van 30 minuten, of presentatie van 20 minuten gedurende
de plenaire middagsessie. Inclusief 2 toegangskaarten (spreker + 1) voor de
plenaire middagsessie.
Lunch, petit fours of borrel
€11000
Servetten en/of schorten van bedienend personeel, en/of petit fours
bedrukt met uw logo, bannering en branding tijdens lunch/pauze of borrel.
Korte speech (5-10 min) bij de borrel is optioneel.



Alle sponsorpakketten zijn inclusief branding in brochures en eventmarketing zowel voor als tijdens het evenement
Sponsors hebben recht op 20% korting op een advertentie in de
bijbehorende print-editie van Pensioen Pro. Sponsors die in een
jaar 2x een congres sponsoren, krijgen 30% korting op een print
advertentie in een editie naar keuze.
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Jaarcongres & Awards – 22 juni 2017

Het congres sponsoren

Jaarlijkse pensioenfonds-top en uitreiking vakprijzen
Het Financieele Dagblad (FD), Investment & Pensions Europe
(IPE) en Pensioen Pro brengen toonaangevende denkers en
doeners uit de pensioen- en beleggingssector bij elkaar voor
dit jaarlijkse topcongres en de uitreiking van de Pensioen Pro
Awards. Cijfers over 2016:

Workshop
€11000
Presentatie van 25 minuten gedurende workshop in ochtendprogramma





244 deelnemers
72 pensioenfondsen vertegenwoordigd, goed voor ca.
90% van het Nederlands institutioneel vermogen onder
beheer
Event scoort al jaren een rapportcijfer van hoger dan 8

Datum en locatie
Donderdag 22 juni 2017, ‘Prins van Oranje’, Amsterdam

Opzet
Ochtend
Middag
Avond

Workshops over (beleggings)onderwerpen
Plenaire sessie met panels en presentaties
Diner en prijsuitreiking

Alle sponsorpakketten zijn inclusief branding in brochures,
event-marketing zowel voor als tijdens het evenement en 20%
korting op print advertentie in Awards special.

Panel/presentatie
€16500
Panel (30 min.) of presentatie (20 min.) tijdens plenaire middagsessie
Lunch/Petit fours/Borrel

€11000

Een award sponsoren
Tafel voor uw gasten met uw logo tijdens het diner en de prijsuitreiking; u
reikt de trofee uit aan de winnaar van uw gesponsorde award; uw logo op
de pagina-grote felicitatie van de winnaars in Het Financieele Dagblad
Gouden Award
Beste pensioenfonds van Nederland 2017

€25000

Zilveren Awards
€21000
3 zilveren awards voor beste kleine, middelgrote en grote pensioenfonds
Bronzen en Thema Awards
€19000
10 bronzen en thema-prijzen: voor beste aandelen-, obligatie- en
vastgoedstrategie; beste langetermijnbelegging, ESG Award, beste
beleggingsbeleid, klantgerichtheidsprijs, innovatieprijs, uitzonderlijke
bijdrage aan de sector en beste dekkingsgraadverbetering
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BeleggersBeraad – 5 oktober 2017

Sponsor-mogelijkheden

Risicomanagement
Hoe ziet goed risicobeheer eruit in een wereld die wordt
gekenmerkt door instabiliteit, volatiliteit en niet-beloonde of
slecht beloonde risico’s? We verkennen de laatste
ontwikkelingen op gebied van risicobeheer en kijken kritisch
naar de risicomanagement-‘gereedschapskist’ die
institutionele beleggers tot hun beschikking hebben.

Workshop
€11000
Presentatie van 25 minuten gedurende workshop in ochtendprogramma.
Workshops zijn interactieve sessies voor 7-15 pensioenfonds-executives in
boardroom setting o.l.v. een Pensioen Pro redacteur. Inclusief 2
toegangskaarten (spreker + 1) voor de gesponsorde workshop.

Datum en locatie
Donderdag 5 oktober 2017, Rotterdam Hilton

Opzet
Ochtend
 Meerdere workshops over beleggingsonderwerpen
 10-15 deelnemers per workshop
 Deelname uitsluitend voor pensioenfondsen en sponsors
Middag
 Plenaire sessie met paneldiscussies en presentaties
 Tot circa 150 deelnemers
 >60% pensioenfondsen en andere asset-owners

Panel/presentatie
€15000
Panelgesprek van 30 minuten, of presentatie van 20 minuten gedurende
de plenaire middagsessie. Inclusief 2 toegangskaarten (spreker + 1) voor de
plenaire middagsessie.
Lunch, petit fours of borrel
€11000
Servetten en/of schorten van bedienend personeel, en/of petit fours
bedrukt met uw logo, bannering en branding tijdens lunch/pauze of borrel.
Korte speech (5-10 min) bij de borrel is optioneel.



Alle sponsorpakketten zijn inclusief branding in brochures en eventmarketing zowel voor als tijdens het evenement
Sponsors hebben recht op 20% korting op een advertentie in de
bijbehorende print-editie van Pensioen Pro. Sponsors die in een
jaar 2x een congres sponsoren, krijgen 30% korting op een print
advertentie in een editie naar keuze.
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Vermogensbeheergids

Print & online

Tarieven 2017

De Pensioen Pro Vermogensbeheergids bestaat uit een online
database van managerprofielen, die eens per jaar tevens wordt
uitgegeven in een glossy uitgevoerde print-editie. Uw profiel in de
Vermogensbeheergids betekent:

Basis profiel
€2750
Volledig bedrijfsprofiel in zowel online als druk-editie







Laat uw expertise zien aan uw belangrijkste potentiële klanten
Zorgt dat uw profiel kan worden gevonden in de handige
zoekfunctie op de Pensioen Pro website
Een online profiel dat u op elk moment kunt aanpassen
Uw profiel wordt zonder extra kosten in fraaie druk-uitvoering
verspreid onder alle Pensioen Pro print-lezers
U heeft de optie om uw bedrijf extra onder de aandacht te
brengen in de dagelijkse digitale Pensioen Pro nieuwsbrief,
met een verspreiding van ca 12.000 abonnees.

Profiel Plus
€5000
Basis profiel + link in dagelijkse digitale nieuwsbrief
gedurende 1 week, 2 x jaar
Cover 4
€6250
Advertentie op achtercover
Cover 2
€5500
Advertentie op binnenzijde cover
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Contactgegevens
HOOFDREDACTEUR & DIRECTEUR
Mariska van der Westen
+31 6 250 41 491
mariska.vanderwesten@ipe.com

DIRECTOR, EUROPEAN BUSINESS
Kissima Traore
+44 20 3465 9329
kissima.traore@ipe.com

SALES MANAGER NEDERLAND
Barbara Smulders
+31 6 558 83 488
Barbara.Smulders@fdmediagroep.nl

HOOFD NOORD-AMERIKA
Erik Vanderkolk
+1 203 550 0385
erik.vanderkolk@ipe.com

SALES MANAGER VERENIGD KONINKRIJK
Andy Hill
+44 20 3465 9324
andy.hill@ipe.com

DIGITAL COMMERCIAL DIRECTOR IPE
Dan Brill
T: +44 20 7397 5280, M: +44 7788 216 889
dan.brill@ipe.com

