
 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

  

  

 

 



 

 

Om uw zichtbaarheid te vergroten stelt de Franse Kamer van Koophandel in Nederland haar website en 

nieuwsbrieven tot uw beschikking. Hierdoor kunt u snel en efficiënt uw naamsbekendheid vergroten en 

doelgericht adverteren op Frans en Nederlandse professionals. 

 

 

 

 

Onze website www.cfci.nl is dé plaats waar zowel Franse als Nederlandse professionals en ondernemers terecht 

komen om generale informatie te vinden over zakendoen in Nederland of Frankrijk.  

LEDEN VAN DE FRANSE KVK IN 

NEDERLAND 

een netwerk van ruim 1000 

zakelijke contacten – zowel Frans 

als Nederlands 

 

LEDEN EN KLANTEN VAN DE 

FRANSE KVK’S IN FRANKRIJK 

en van de Nederlandse KvK 

NEDERLANDSE EN FRANSE 

BEDRIJVEN 

die willen exporteren 

DOORVERWIJZINGEN  

van Ambassades en consulaten 

PARTICULIEREN zoals expats, 

zelfstandige ondernemers en 

studenten  

Unieke bezoekers 20.000 

Percentage Nederlands 54 % 

Percentage Frans 30 % 

Totaal aantal pagina’s weergegeven 55.633 

Gemiddelde paginaweergave per bezoek 2,73 pagina’s 

Gemiddelde bezoekduur 
2 minuten en  

53 seconden 

http://www.cfci.nl/


 

 

 

Hieronder vindt u een overzicht van de type communicatie die we aanbieden via onze website. 

 

 Gepubliceerd op alle pagina’s van de website 

 Goed zichtbaar op de pagina en blijft zichtbaar wanneer de bezoeker van de ene naar de andere 

pagina navigeert.  



 

 

 Alleen voor de leden van de Franse Kamer van Koophandel 

 Trekt veel aandacht doordat de afbeeldingen steeds doordraaien 

 Gepubliceerd op de homepage van de website 

 Biedt een goede zichtbaarheid aan uw advertentie 

Indien u nog niet over een banner beschikt, kan de Franse Kamer van Koophandel een banner voor u 

ontwerpen, geheel conform de huisstijl van uw bedrijf. Eenmaal opgeleverd, bent u eigenaar van de 

banner en de auteursrechten hiervan. In wederzijds overleg zal de Franse KvK een eerste voorstel doen 

voor het ontwerp. Wanneer u hiermee akkoord bent, zal de banner worden gepubliceerd op de website 

van de Franse KvK en zult u de banner tevens per mail ontvangen voor nader gebruik. De tarieven kunt 

u vinden op de volgende pagina. 

 

 Gepubliceerd op de homepage van de website 

 Een advertorial/artikel biedt u de mogelijkheid uw bedrijf of aanbieding op een meer gedetailleerde en 

inhoudelijke manier te presenteren in ongeveer 200 woorden (in het Frans/Engels en Nederlands). Op de 

CCI homepage staat een link naar de advertorial. 

 Een extra optie waar voor gekozen kan worden is om de advertorial beknopt terug laat komen in onze 

tweemaandelijkse nieuwsbrief met link naar het artikel op de website. Hier zijn extra kosten aan verbonden 

 Banner in onze driemaandelijkse nieuwsbrief ‘Club Info’ die gestuurd wordt naar ons volledige 

ledenbestand van ruim 750 Frans en Nederlandse contacten 

 of een Banner in onze tweemaandelijkse nieuwsbrief ‘CAP sur les Pays-Bas’ die gestuurd wordt naar een 

netwerk van 900 professionals die bestaat uit internationale adviseurs van CCI Frankrijk en alle Franse 

bedrijven geregistreerd voor de nieuwsbrief. 

 Link naar pagina naar keuze. 



 

 

 

* De tarieven zijn exclusief BTW

 

 

Cecile de Bakker : c.debakker@cfci.nl, 020 562 82 15 

 

 2 weken 3 weken 4 weken 

*Skyscraper banner € 400 € 550 € 750 

*Slider banner €350 €490 €650 

*Rechthoekige banner € 300 € 430 € 589 

*Ontwerp van een banner 

Maximaal 3 x de banner aanpassen 
€ 88 p.uur € 88 p.uur € 88 p.uur 

*Advertorial  

Maximaal 3 x de advertorial aanpassen 
€ 350 € 450 € 550 

*Promotie in de driemaandelijkse nieuwsbrief 

Club Info: 
€ 750 - - 

*Promotie in de tweemaandelijkse nieuwsbrief 

CAP sur les Pays-Bas: 
€ 750 - - 

*Package deal 

Advertorial + Promotie in één van onze 

nieuwsbrieven 

Maximaal 3 x de advertorial aanpassen 

€ 900 € 999 € 1099 

*Vertalen Advertorial in het Frans € 88 p.uur € 88 p.uur € 88 p.uur 

mailto:c.debakker@cfci.nl


 

 

⃞   Skyscraper banner                    ⃞  2 weken ⃞  3 weken ⃞  4 weken 

⃞   Slider banner (voor de leden van de Franse KvK)                  ⃞  2 weken ⃞  3 weken ⃞  4 weken 

⃞   Rechthoekige banner                      ⃞  2 weken ⃞  3 weken ⃞  4 weken 

⃞  Ontwerp van een banner (Maximaal 3 x de banner aanpassen) 

⃞  Advertorial (Maximaal 3 x de banner aanpassen)        ⃞  2 weken ⃞  3 weken ⃞  4 weken 

⃞  Promotie in de driemaandelijkse nieuwsbrief Club Info 

⃞  Promotie in de tweemaandelijkse nieuwsbrief CAP sur les Pays-Bas 

⃞  Package deal: Advertorial + Promotie in één van onze nieuwsbrieven 

       (Maximaal 3 x de advertorial aanpassen)  

             ⃞  Club Info ⃞  CAP sur les Pays-Bas                           ⃞  2 weken ⃞  3 weken ⃞  4 weken 

⃞  Vertalen Advertorial in het Frans 

 
BEDRIJFSNAAM: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

VESTIGINGSADRES:………………………………………………………………………………………………………………………………….…………..  

POSTCODE: …………....………………………………..…… STAD: ..………..………………………………………………………………………………  

POSTBUS (INDIEN VAN TOEPASSING):……………………………………………………………………………………………………………………  

LAND:…………………………………………………………………………………………………………………………………………..............……………  

TEL.: ………………………………………………………………..…. FAX. : ……………………………………………………………………….…………… 

E-MAIL:……………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………..…  

WEBSITE : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

SECTOR :……………………………………………………………………………………………………………..………..........................…………….

. 

GEGEVENS CONTACTPERSOON ADVERTEREN BIJ DE FRANSE KVK  

NAAM: ……………………………………………………………………………………………………………………..…….……………………………… 

FUNCTIE:…………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………… 

TEL.:…………………………………………………………………... EMAIL:………………………………………………………………….…………… 

 

HANDTEKENING: 

DATUM: ………….…………………………………………………… 

PLAATS: ........................................................................  

De Franse KvK behoudt zich het recht voor om bovenstaande informatie in haar bestand op te nemen. Dit bestand is enkel toegankelijk voor de Franse KvK. 


