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2019
Daar staat u toch ook in?!
Twinkle presenteert op 19 september 2019 een nieuwe Twinkle100, dé lijst met toonaangevende e-commerce
bedrijven in Nederland. Deze 12e editie, gemaakt in samenwerking met de Hogeschool van Amsterdam,
rangschikt de grootste online retailers in ons land op omzet. In de publicatie worden tal van andere gegevens over
deze topspelers gebundeld.
Voor toeleveranciers van de e-commerce sector in Nederland
biedt de Twinkle100 aansprekende commerciële mogelijkheden.
Uw advertentie en uw bedrijfsprofiel krijgen in de Twinkle100 de
juiste context. Ook dit jaar bestaat de mogelijkheid om preferred
supplier te worden. Hiermee profileert u zich een jaar lang als
toeleverancier van de top van e-commerce Nederland.

Bovendien kunt u als adverteerder in de Twinkle100 uw
Twinkle100-exemplaar ophalen tijdens ShoppingToday op
19 september 2019.
Reserveer uw plaats tijdig!
Tjerk Hillen, t.hillen@bbp.nl telefoon: 0348 485085
Deadline aanleveren advertentiemateriaal:
uiterlijk 30 augustus 2019

WWW.TWINKLE100.NL

2019
Daar staat u toch ook in?!

Ja, ik wil graag adverteren bij de grootste
e-commerce bedrijven van Nederland

Ik reserveer hierbij een 2/1 pagina (460 x 280 mm, liggend +3 mm afloop)

á € 5.275,-

Ik reserveer hierbij een 1/1 pagina (230 x 280 mm, staand +3 mm afloop)

á € 3.275,-

Ik reserveer hierbij een 1/2 pagina (210 x 125 mm, liggend, niet aflopend)

á € 2.215,-

Ja, ik wil graag Twinkle 100 Preferred Supplier worden!
Indien u minimaal 3 klanten in de Twinkle100 heeft mag u zichzelf 1 jaar lang Preferred Supplier
Twinkle 100 noemen.
Wat ontvangt u als Preferred Supplier:
✔ een vermelding in de Twinkle100 als Preferred Supplier
✔ een vermelding op de Twinkle100 website als Preferred Supplier
✔ u mag het Twinkle 100 Preferred Supplier logo in alle eigen c ommunicatie gebruiken

Tarief Preferred Supplier € 995,-

Ja, ik wil graag mijn bedrijfsprofiel plaatsen als leverancier
voor de grootste e-commerce bedrijven van Nederland.
Maak een keuze uit de categorieën waarin u vermeld wilt worden:
Adressen & Data

Marketing & Communicatiebureaus

Advies & Consultancy

Print, Mail & Fulfilment

Customer Contact

Software

Distributie & Logistiek

Vergelijkingssites & Zoekmachines

Ecommerce bureaus

Verpakkingen

Financiële dienstverlening
ICT dienstverlening

Tarief € 950,- per categorie

