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01 Over ons
Bij MT/Sprout hebben we dagelijks
contact met beslissers. We weten dat
voor succesvolle bedrijven
ondernemerschap en leiderschap hand
in hand gaan.
Goede ondernemers zijn leiders, en
goede leiders tonen ondernemerschap.
Ze willen vooruit, ze willen groeien:
persoonlijk, professioneel en met hun
bedrijf.

Our Finance

Omdat wij geloven dat betere leiders een
beter wereld maken, willen we daar graag
een handje bij helpen.
Wij zijn MT/Sprout, voor alle ondernemers
en leiders bij startups, scaleups en
corporates.
Wij zijn MT/Sprout, Next Generation
Business

OVERVIEW
Activiteiten

01 Contentstrategie
Een contentstrategie helpt je bij het
realiseren van je marketingdoelstellingen.
MT/Sprout Agency koerst je naar resultaat.

02 Contentcreatie
Met meer dan 40 jaar ervaring kan
MT/Sprout jouw verhaal vertellen op een
manier die de doelgroep aanspreekt en
past bij jouw doelstellingen.

03 Bereik
Via onze eigen kanalen bereiken we
maandelijks ruim 1.000.000 zakelijke
beslissers.

04 Leads
Wij werven ruim 20.000 leads per jaar
en zetten de meest relevante kanalen in
om ook jou te helpen relevante leads te
genereren.

BEREIK & DOELGROEP
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02 Bereik & doelgroep

620.000 93.000

nieuwsbrieven per dag

bezoekers per maand

88.000
volgers op social media

Doelgroep
Minimaal 61% van de lezer van MT/Sprout is directeur
en of (mede)eigenaar
Bij de lezers van MT/Sprout stroomt het
ondernemersbloed door de aderen. Ze zijn leergierig,
jong van geest, innovatief en voorlopers in hun
branche. Het is de groep die de toekomst van ons land
bepaalt. Ze zijn hoogopgeleid (HBO+), hebben een
gemiddelde leeftijd van 42, verdienen bovenmodaal
en bestaan voor ongeveer eenvierde uit vrouwen.

61%

13%

HBO

47%

40%

WO

Ruim 85% van de MT/Sprout lezer is
hoogopgeleid

Overig

1 t/m 10 werknemers
10 t/m 49 werknemers

27%
32%

48% van de lezers van MT/Sprout is
werkzaam in een bedrijf met meer dan 50
medewerkers

50 t/m 99 werknemers
40%

100 t/m 199 werknemers
7%

200 t/m 499 werknemers
7%

20%
7%

500 en meer werknemers

AANLEVERSPECIFICATIES & PRIJZEN
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03 Aanleverspecs & prijzen
Online
Bannerspecificaties & prijzen
Formaat

afmetingen

gewicht

Prijs (cpm)

Leaderboard desktop
Leaderboard mobile

728x90
320x100

45kb
45kb

€35,€35,-

Billboard desktop
Billboard mobile

970x250
320x100

45kb
45kb

€35,€35,-

Rectangle desktop
Rectangle mobile

336x280
336x280

45kb
45kb

€35,€35,-

Specificaties advertorials
De onderstaande specificaties en prijzen gelden voor advertorials
in de MT/Sprout nieuwsbrieven en website
Koptekst

Max. 45 karakters (inclusief spaties)

Bodytekst

Max. 180 karakters (inclusief spaties)

Grootte afbeelding

330 x 170 pixels. Let op: (248x352 voor
MT/Sprout select) Max 50kb

Format afbeelding

JPG

Prijzen advertorials
nieuwsbrief

Oplage

Prijs

Select
Management & Leiderschap

Wekelijks 60.000 ontvangers
Dagelijks 50.000 ontvangers
Dagelijks 35.000 ontvangers
Dagelijks 3.000 ontvangers
Wekelijks 4.000 ontvangers

€ 5.000,€ 2.000,-

Startups & Scale-ups
Worklife
Weekly wrap up

Website

Prijs (cpm)

Advertorial ROS

€ 50,-

Reserveren en planning
Aanleveren uiterlijk 4 werkdagen voor plaatsing bij
Marloes@mtsprout.nl

€ 1.500,€ 750,€ 750,-

AANLEVERSPECIFICATIES & PRIJZEN
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04 Aanleverspecs & prijzen - print
Aflopende advertenties
Bladspiegel : 200x265 mm
Wanneer je een aflopende advertentie wilt plaatsen, dan diens je 5 MM. extra beeld rondom aan
te leveren t.b.v. de afsnede. De hieronder staande maaten zijn schoongesneden formaten.
2/1 pagina

400x265 mm *

1/1 pagina

200x265 mm

1/2 pagina

200x132,5 mm

*Extra informatie 2/1 pagina
Een 2/1 pagina dient altijd als 2 losse pagina's te worden aangeleverd
De linkerpagina dient in de pdf 2 mm naar link geplaatst te worden, zodat er 2 mm van de
rechterpagina in het schoongesneden formaat komt te staan.
De rechterpagina dient in de pdf 2 mm naar rechts geplaatst te worden, zodat er 2 mm van de
linkerpagina in het schoongesneden formaat komt te staan.
Bij 2/1 pagina's die deel uitmaken van de omslag dienen de pagina's 4 mm naar links of rechts in
de pdf geplaatst te worden.
Let op: Hier ook nog 5 mm rondom aflopend hanteren

Reserveren en planning
Termijn

Deadline

Reserveren

3 weken voor verschijning

Inzending

3 weken voor verschijning

Annulering

4 weken voor verschijning

Prijzen
Item

MT/Sprout insight

MT/Sprout 1000

MT/Sprout 500

Advertentie 2/1 pagina

€7.950,-

€15.950,-

€15.950,-

Advertentie 1/1 pagina

€4.950,-

€9.900,-

€9.900,-

Advertorial 2/1 pagina

€8.745,-

Via Adformix

Via Adformix

Advertorial 1/1 pagina

€5.445,-

Via Adformix

Via Adformix

Partnerartikel 2/1 pagina

€9.745,-

Via Adformix

Via Adformix

Partnerartikel 1/1 pagina

€6.446,-

Via Adformix

Via Adformix

Oplage 10.000

Oplage 40.000

Oplage 40.000
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AANLEVERSPECIFICATIES & PRIJZEN

Let op!
Advertenties dienen voorzien te zijn van snijtekens.
Gebruikte fonts in de uiting moeten zijn ingesloten.
alle kleuren dienen CMYK kleuren te zijn (géén PMS- of RGB-kleuren)
De advertentie dient een resolutie te hebben van 300 dpi.
Er dient gebruikt gemaakt te zijn van een transparantievlakker
MT/Sprout wordt garenloos gebrocheerd.

Vragen?
Bel of mail met Mi Young Waldman: 020 - 26 02 723,
miyoung.waldman@mtsprout.nl

