
Dé marktplaats voor franchising



Franchisegevers

Medewerkers

Franchisevestigingen

Omzet

800

290.000

31.000

32 Miljard

Ons kleine land, groots in franchise!

Vakblad

» Al 25 jaar het toonaangevende 
vakblad binnen de franchisewereld

» Verschijnt 6x per jaar

Bereik

» Oplage 5.500

» Grootste bereik onder franchisenemers

» Alle franchisegevers in Nederland

» Toeleveranciers

» Aspirant-franchisenemers

Kandidatendatabase

» Mogelijkheid tot selecteren op 
branchevoorkeur en postcodegebied

» Gericht te benaderen via direct mailings

Bereik

» Ruim 35.000 potentiële franchisenemers

Wat is 
Franchise+?

» Franchiseplus.nl
» Franchise+ Nieuwsbrief
» Franchise+ Vakblad
» Kandidatendatabase
» Franchiseformule.nl
» Franchisebeurs Onderneem ‘t!
» Seminars & Masterclasses
» Social Media Marketing



Franchiseplus.nl

» Overzicht van alle franchise-
formules in Nederland

» Overzicht van vestigingen en regio’s 
ter overname

» Profielpagina’s van de belangrijkste 
franchise-experts

» Nieuws
» Overzicht van toeleveranciers

Bereik

» 37.000 bezoeken/maand

» 27.000 unieke bezoekers/maand

» 100.000 pageviews/maand

» 50% bezoekt via mobiel apparaat 

» 2 minuten online/bezoek

Nieuwsbrief Seminars & Masterclasses

» Verschijnt wekelijks
» Informeert franchisenemers, 

franchisegevers en aspirant-
franchisenemers

» Educatieve seminars
» Informele klantbijeenkomsten
» Formele kleine bijeenkomsten 

zoals bedrijfsbezoeken en 
rondetafelgesprekken over 
uiteenlopende onderwerpen

Bereik

» Ruim 20.000 abonnees

» 25% opent de nieuwsbrief direct

Social media

Franchise+ biedt Europa’s grootste 
Social Media bereik. 

Tevens helpen wij formules 
met gerichte social media 
wervingscampagnes.

Bereik

» Facebook bereik van meer 

 dan 20.000/week

» 5.000 Facebook fans

» 1.250 Twitter volgers

Facebook.com/franchiseplus

Twitter.com/franchiseplusnl

Linkedin.com/company/ 

franchiseplus

Youtube.com/franchiseplus

Franchisebeurs  
Onderneem ’t!

» Beurs met alle actief zoekende 
formules

» 1.500 bezoekers
» Jaarlijks in het voorjaar

Franchiseformule.nl

» Formulepresentaties
» Onbeperkt advertenties plaatsen
» Gericht zoeken 
» Zelf filmpjes of foto’s uploaden
» Zelf te wijzigen



Franchise+ voor de franchisegever

Door het slim inzetten 
van de Franchise+ media 
komt uw formule onder de 
aandacht van uw potentiële 
franchisenemers.

» Uitgebreide formulepresentatie 

 op franchiseplus.nl

» 1x per jaar doelgroep-specifieke 

advertentie in de nieuwsbrief

» 1 week spotlight homepage per jaar

» Toegang tot alle Franchise+ 

netwerkbijeenkomsten

Small

€ 495,- per kwartaal

» Uitgebreide formulepresentatie 

 op franchiseplus.nl

» Presentatie op franchiseformule.nl

» 1x per jaar 1/4 pagina advertentie vakblad

» 2x per jaar doelgroep-specifieke 

advertentie in de nieuwsbrief

» 1 week spotlight homepage per jaar

» 1x per jaar direct mail op 

 kandidatendatabase

» Toegang tot alle Franchise+ 

netwerkbijeenkomsten 

» Uitgebreide formulepresentatie 

 op franchiseplus.nl

» Presentatie op franchiseformule.nl

» 1x per jaar 1/2 pagina advertentie vakblad

» 1x per jaar paginagroot advertorial

 in het vakblad

» 4x per jaar doelgroep-specifieke 

advertentie in de nieuwsbrief

» 1 week spotlight homepage per jaar

» 2x per jaar direct mail op  

kandidatendatabase

» Toegang tot alle Franchise+ 

netwerkbijeenkomsten

Medium Large

€ 750,- per kwartaal € 995,- per kwartaal
Alle pakketten hebben een minimale 

looptijd van een jaar.



Short-term advertising Franchise+ losse tarieven

» Advertentiebanner of sponsored  

content teaser op de website  

(15.000 vertoningen)

» Speciale landingspagina op 

franchiseplus.nl

» 1x advertentie in de nieuwsbrief

» Advertentiebanner of sponsored 

content teaser op de website  

(30.000 vertoningen)

» Speciale landingspagina op 

franchiseplus.nl

» 2x advertentie in de nieuwsbrief

Pakketprijs € 750,-

Pakketprijs € 1.250,-

Small

Medium

Digitaal

1 jaar uw formulepresentatie  
op franchiseplus.nl  € 1.950,-

1 jaar uw formulepresentatie  
op franchiseformule.nl  € 995,-

Advertentie digitale  
nieuwsbrief  € 495,-

20.000 extra vertoningen
banners of sponsored content
teasers € 495,-

Nabellen formule informatie 
aanvragers - Prijs op aanvraag

Vakblad

Content marketing / editorials:
» 1 pagina  € 2.250,-
» 2 pagina’s  € 3.250,-

De content wordt ook online  
geplaatst op franchiseplus.nl.

Advertenties
» 1/4 pagina  € 725,-
» 1/2 pagina  € 1.250,-
» 1 pagina  € 2.250,-

Voor promotie & events Voor vestigingen ter overname

» Foto + tekst op franchiseplus.nl

» Foto + tekst op franchiseformule.nl

» Gerichte mail naar kandidatendatabase

» 1/8e pagina advertentie in vakblad 

» Advertentie in de nieuwsbrief

» Verspreiding via social media

» Anonieme plaatsing mogelijk

1 Vestiging € 495,-

3 Vestigingen € 995,-

Additioneel: 
Facebook campagne 
per vestiging € 495,-

Alle genoemde prijzen zijn exclusief btw. Wijzigingen voorbehouden.

Overname media pakket



FranchisePlus BV

Eemnesserweg 79

3743 AG Baarn

035 - 588 20 53

info@franchiseplus.nl

franchiseplus.nl


