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De Franse Kamer van Koophandel: uw partner om uw 

producten en/of services onder de aandacht te 

brengen  

 

Wilt u uw producten en diensten onder de aandacht brengen van de Frans-Nederlandse zakenwereld? 

De Franse Kamer van Koophandel stelt al haar communicatienetwerken tot uw beschikking. 

De Franse Kamer van Koophandel is een belangrijke speler voor de Frans-Nederlandse zakenrelaties, 

zowel in Nederland als in Frankrijk. Wij bieden u de mogelijkheid om onze website, social media en 

nieuwsbrieven te gebruiken voor uw communicatie.  

EEN TWEETALIGE WEBSITE 

Onze website www.cfci.nl is een belangrijke bron van informatie voor Franse en Nederlandse 

professionals. Onder anderen nieuws, factsheets, FAQ's en vacatures trekken meer dan 24.000 

bezoekers per jaar.   

Een samenvatting van onze statistieken*: 

Bezoekers per jaar (2021) +33 000  

Aantal bezoekers vanuit Nederland (2020) +12 000  

Aantal bezoekers vanuit Frankrijk (2020) +11 000  

 

*Op aanvraag kunnen wij u meer details leveren 

DE FRANSE KAMER VAN KOOPHANDEL OP LINKEDIN 

LinkedIn is hèt zakelijke netwerk bij uitstek, en is een onmisbaar platform in Nederland. Het is ook voor 

ons het belangrijkste communicatieplatform met ruim 6300 followers. 

Abonneer u vandaag nog op onze pagina: https://www.linkedin.com/company/french-chamber-of-

commerce-netherlands-dutch/ 

Totaal aantal followers + 6300   

Aantal vues per maand +46.000 
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ONZE NEWSLETTERS  

De Franse Kamer van Koophandel stuurt verschillende nieuwsbrieven naar haar netwerk: u kunt de 

doelgroep kiezen die het meest bij u past. 

Newsletter Club Affaires ‘Club Info’ (Frans- en Nederlandstalig) 

Aantal ontvangers 723 

Doelgroep Frans-Nederlandse zaken netwerk 

 

Newsletter ‘Cap sur les Pays-Bas’ (Franstalig) 

Aantal ontvangers 1095 

Doelgroep Frans-Nederlandse zaken netwerk (in Frankrijk én 
Nederland) 

 

Maak uw keuze (Neem gerust contact met ons op voor meer informatie) 

Periode online 3 weken keuze 6 weken keuze 

* Carroussel Banner Voorpagina 350€  550€  

*     + 2 extra Rubrieken (inclusief 
rubrieken daaronder) 

700€  900€  

*     + 3 extra Rubrieken (inclusief 
rubrieken daaronder) 

800€  1000€  

* Banner Voorpagina 200€  400€  

*    + 2 extra Rubrieken (inclusief 
rubrieken daaronder) 

550€  750€  

*     + 3 extra Rubrieken (inclusief 
rubrieken daaronder) 

650€  850€  

 

Andere communicatie middelen          per artikel           keuze 

* Artikel op website en LinkedIn 
(met foto/vidéo) 

 550€  

* Promotie in onze newsletter Club 
Info (eenmalig) 

900€  

* Promotie in onze newsletter CAP 
sur les Pays-Bas (eenmalig) 

 950€  

 

 
Datum – Handtekening 
 
 

  

 


