100 2016
U WILT DAAR TOCH
OOK IN STAAN?!
Twinkle presenteert op 22 september aanstaande een nieuwe
Twinkle100, dé lijst met toonaangevende e-commerce
bedrijven in Nederland. Deze negende editie, gemaakt
in samenwerking met de Hogeschool van Amsterdam, is
uitgebreider dan ooit. Voor de honderd runners-up in retail
is er de Tweede100. De grootste online reisverkopers in
Nederland worden gerangschikt in de Travel50.
Als toeleverancier voor de e-commerce sector in Nederland
biedt de Twinkle100 u aansprekende profileringsmogelijkheden. Uw advertentie en uw bedrijfsprofiel krijgen in de
Twinkle100 de juiste context.
Bovendien heeft u als adverteerder
in de Twinkle100 exclusief toegang tot
de Twinkle100-presentatie
tijdens ShoppingToday
op 22 september.

ADVERTENTIEFORMATEN
Bladspiegel

230x280mm

1/1 aflopend

230x280mm

2/1 aflopend

460x280mm

(excl. 3 mm afloop rondom)

1/1 niet aflopend

210x260mm

1/2 niet aflopend, liggend 210x125mm

ADVERTENTIETARIEVEN
2/1 pagina

€ 5.275,-

1/1 pagina

€ 3.275,-

1/2 pagina

€ 2.215,-

bedrijfsprofiel
(850 tekens incl. spatie)

€ 0.950,-

RESERVEER UW PLAATS TIJDIG!
Tjerk Hillen, t.hillen@bbp.nl of Majid Abou, m.abou@bbp.nl telefoon: 0348 485085
Deadline aanleveren advertentiemateriaal: 25 augustus 2016

WWW.TWINKLE100.NL

JA, IK WIL GRAAG MIJN BEDRIJFSPROFIEL

PLAATSEN ALS LEVERANCIER VOOR DE TOP 100
E-COMMERCE BEDRIJVEN VAN NEDERLAND

100

Maak een keuze uit de categorieën waarin u vermeld
wilt worden:
Adressen & Data
Advies & Consultancy
Customer Contact
Distributie & Logistiek

Docdata
Energieweg 2
5145 NW Waalwijk

Ecommerce bureaus

Docdata is mark
tleider op het gebie
d van e-comme
Wij leveren slimm
rce diensten.
e crossborder e-co
mmerce oplossinge
bieden extreem
schaalbare diens
n en
ten om de webs
klanten te laten
hops van onze
excelleren. Of het
nu gaat om slimm
B2B fulfilment oplos
e B2C en
singen, internatio
nale returns hand
online marketing
ling,
adviezen of integ
ratie van on- en
betaaloplossing
offline
en. Als klant van
Docdata profiteert
u niet alleen

Docdata Payments
Hoofdstraat 82
3972 LB Driebergen

Financiële dienstverlening

www.docdata.c
om

DISTRIBUTIE & LOGISTI

EK

van jarenlange ervar
ing met toonaange
vende klanten als
ASOS en de Bijen
bol.com,
korf, maar ook van
ons innovatieve
een wereld die nauw
karakter. In
elijks bij te bene
n is loopt Docdata
in het aandrage
n van ‘smart solut
voorop
ions’. Oplossing
klanten verder bren
en die onze
gen. Dat doen wij
continu door te
in de modernste
investeren
technieken, de beste
mensen en geav
IT systemen.
anceerde

ICT dienstverlening
Ecommerce Mana
gers
C/ Gran Via de les
Corts Catalanes
,
623 1° 2a
08010 Barcelona
, Spanje
T: Spanje: +34 9345
16997
T: Nederland: 0387739995
info@ecommerc
emanagers.com
www.ecommerc
emanagers.com

Marketing & Communicatiebureaus
Print, Mail & Fulfilment

Ecommerce serv
ices voor de Spaa
nse markt
Spanje heeft zo´n
46 miljoen inwoners
en de e-commerc
groeit nu sterk bij
e sector
relatief weinig conc
urrentie. Dat maak
interessant voor
t Spanje zeer
online partijen met
internationale groei
ambities!
Ecommerce Mana
gers helpt bedrijven
starten en groei
op de Spaanse onlin
realiseren
e markt. In de startf
ase adviseren we
lokaliseren en optim
over het
aliseren van de site
voor de Spaanse
De groei realiseren
doelgroep.
we met effectieve
online marketing
campagnes.

ADVIES & CONSULTAN

CY

Online marketing
in Spanje
Ecommerce Mana
gers werkt vanuit
Barcelona met een
team voor Spaanse
internationaal
en Nederlandse
klanten. Onze Spaa
marketeers onde
nse
rsteunen klanten
bij alle online mark
waarbij het zwaa
eting kanalen
rtpunt ligt op SEO,
SEA, PR & brand
zorgen onze redac
ing. Daarbij
teurs voor SEO geric
hte en branded conte
nt.

Software
Elision nv
Gaston Geenslaan
11/4
3001 Leuven

Vergelijkingssites & Zoekmachines
Verpakkingen

Elison is met sterk
onderbouwde comm
erce competenties
technische kenn
is een trusted advis
en
or voor het bouw
commerce oplos
en van high-end
singen. Passie, toew
ijding en innovatie
het verschil. Daar
maken
om investeert Elisio
n continu in oplei
ontwikkeling van
ding en
haar medewerkers.
Elision levert comm
erce oplossingen
die een consitente
garanderen over
interactie
alle kanalen en touch
points.

ICT DIENSTVERLENIN

G

Wij creëren waar
de door middel van
een volledig pakk
diensten. Van digita
et aan
le strategie en servi
ce design tot ontw
managed services.
ikkeling en
Hiermee is Elison
de partner voor bedri
jven en hun endcommerce proje
to end
cten.
Elision is een innov
atieve speler en
biedt de best moge
binnen het SAP hybri
lijke oplossing
s landschap

Tarief € 950,- per categorie

JA, IK WIL GRAAG ADVERTEREN
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ik reserveer hierbij een 2/1 pagina á € 5.275,ik reserveer hierbij een 1/1 pagina á € 3.275,ik reserveer hierbij een 1/2 pagina á € 2.215,-

EPiServer Bene
lux
Hendrik Figeeweg
1u
2031 BJ Haarlem
T: +31 (0)23 711
44 77
salesbenelux@
episerver.com
www.episerver
.nl

EPiServer verbindt
e-commerce en
digital marketing
bedrijven gepersona
in de cloud zoda
liseerde klantervar
t
ingen kunnen creër
bijdragen aan beter
en die
e bedrijfsresultate
n. EPiServer Digita
Cloud combineer
l Experience
t content, e-com
merce en multichan
Van content optim
nel marketing.
alisatie en leadg
eneratie tot verbe
en terugkerende
terde conversie
bezoekers, al 20
jaar lang, voor B2B
ondernemingen.
en B2C

SOFTWARE

Wat zijn de voor
delen van EPiS
erver Commerc
• Gebruiksgemak
e?
; Snelle en zeer gebru
iksvriendelijke lance
een multi-channel
ring van
campagne.
• Personalisatie;
Creëer zeer geric
hte promotie-campa
van demografische
gnes op basis
gegevens, locaties,
aankoopgeschieden
gedragsgegevens,
is,
device en nog veel
meer
• Resultaat; Stimu
leer en verhoog het
gemiddelde aank
door een inventief
oopbedrag
gebruik van onde
r andere promotiec
odes
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DEADLINE UITERLIJK 25 AUGUSTUS
VOOR MEER INFORMATIE: TJERK HILLEN,
MAJID ABOU. TELEFOON 0348 485085

GEGEVENS
BEDRIJFSNAAM

ADRES

TELEFOON

CONTACTPERSOON

E-MAIL

HANDTEKENING

