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redactie@customerfi rst.nl
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Ray van Zeijst
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Uitgever

BBP Media  

Beneluxlaan 2C
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3440 AG Woerden

Nederland

www.bbpmedia.nl

Nr. Deadline 
Advertenties

Verschijning

1 12 januari 27 januari

2 9 februari 24 februari

3 9 maart 24 maart

4 30 maart 14 april

5 11 mei 26 mei 

6 15 juni 30 juni

7/8* 17 augustus 1 september

9 14 september 29 september

10 19 oktober 3 november

11/12 23 november 8 december

*(incl. Buyers’Guide)

OPLAGE Gemiddelde aantallen per verschijning

Betaalde doelgroep abonnementen & 
vaste gekwalifi ceerde verspreiding

10.580

Relatieabonnementen 1.840

Totale oplage 12.420

CustomerFirst richt zich op strategische 
én operationele managers die de klant 
binnen de organisatie vertegenwoordigen. 
Zowel digitaal als in print biedt CustomerFirst 
klantcontactprofessionals inspiratie hoe zij de klant 
over alle kanalen heen centraal kunnen stellen 
en hoe je de ‘customer fi rst’ mentaliteit binnen 
het gehele bedrijf invoert. Middels interviews, 
nieuwsitems, achtergrondverhalen en opiniestukken 
biedt het hen continu inzicht in noviteiten op het 
gebied van klantcontact. Gewichtige thema’s zijn 
onder meer customer experience, NPS, 
webcare, WFM, klantfeedback, chatbots 
en artifi cial intelligence.

DEADLINE AANLEVERING ADVERTENTIES

Bladspiegel 210 x 297 mm (+3 mm afl oop)
1/1 afl opend 210 x 297 mm (+3 mm afl oop)

1/1 niet afl opend 185 x 275 mm

1/2 liggend, niet afl opend 185 x 125 mm

1/2 staand, niet afl opend   90 x 275 mm

1/4  staand, niet afl opend   85 x 125 mm

Afl opende advertenties aanleveren met snijtekens en 
minimaal 3 mm afl oop rondom (i.v.m. de afsnede).

ADVERTENTIEFORMATEN (breedte x hoogte)

ADVERTENTIETARIEVEN Zie voorwaarden 

1/1 € 3.385,-

1/2 € 2.380,-

2/1 € 5.275,-

Insert € 3.325,-

Exclusief technische kosten, fotografi e en opmaak.

Meerplaatsingskorting voor meer edities op aanvraag.

AANLEVEREN MATERIAAL
Materiaal kan aangeleverd 
worden bij: 
Rutger Willemsen, 
r.willemsen@bbp.nl o.v.v. 
bedrijfsnaam en editie 
(maximaal 8 mb). 

BRANDED 
CONTENT
Breng uw inhoudelijke 
boodschap voor het 
voetlicht. Een briljante 
combinatie van inhoud, 
fotografi e en opmaak. 
U verzorgt de briefi ng, 
wij redactie, fotografi e en 
vormgeving. Het materiaal kunt u na 
verschijning in print via uw eigen kanalen ontsluiten, zowel 
off - als online. Neem voor meer informatie contact op met 
Wilma Tijssen via w.tijssen@bbp.nl     

PRINT
OPLAGE 
CustomerFirst

12.420 
(maandelijks)
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troonrede

De Customer  Engagement 

troonrede
 

In deze troonrede laten drie experts zich uit over hun ambities 

met betrekking tot Customer Engagement. Wat zou komend 

jaar prioriteit moeten krijgen? Welke plannen gaan zij zelf ten 

uitvoer brengen? En waar liggen de kansen en uitdagingen? 

De troonrede van Univé 

Martijn Lekx is marketingmanager bij Univé. Volgens hem 

hebben veel bedrijven een behoorlijke uitdaging als het gaat 

om het transformeren van de klantrelatie. Bijna iedereen is 

bezig met hoe het persoonlijke contact met de klant – van 

mens tot mens – vertaald kan worden naar digitale kanalen. 

Dit alles met als doel om een wederzijds betekenisvolle en 

persoonlijke relatie op te bouwen. Altijd, overal en via elk 

kanaal persoonlijke klantinteractie is de leidraad voor succes. 

Lekx: “Univé is met 1,5 miljoen klanten één van de grootste 

verzekeraars van Nederland. Met 150 fysieke vestigingen 

proberen wij altijd zo dicht mogelijk bij de klant te staan. Je 

ziet echter een verschuiving in de definitie van ‘heel dicht bij’. 

Voor de ene klant is dat de vestiging om de hoek en voor de 

andere klant is een whatsapp-kanaal juist heel dichtbij. Het 

stroomlijnen en regisseren van alle verschillende touchpoints 

en kanalen is enorm belangrijk, maar de échte kunst zit ’m in 

hoe je de menselijke factor overbrengt in digitale kanalen. Wat 

zeker opgenomen moet worden in deze Customer Engagement 

troonrede is dat bedrijven goed naar hun klanten moeten 

luisteren en actief de samenwerking moeten opzoeken als het 

gaat om de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten. 

Start niet met de vraag hoe je als bedrijf klantvriendelijker 

wordt, maar ga na wat nodig is voor wederkerigheid. Al met al 

is dat waar Customer Engagement écht om draait.”

De troonrede van CRM Partners 

Emiel Putman is oprichter en CEO van CRM Partners. 

Het bedrijf is specialist in Customer Engagement en helpt 

organisaties in de agri-, finance- en membersbranche om 

klantrelaties persoonlijker en relevanter te maken. Volgens 

Putman is het steeds belangrijker de emotie en context van 

de klant te begrijpen. Niet alleen op de bewuste momenten, 

maar juist ook op de onbewuste momenten. Denk maar eens 

aan het binnen halen van een grote order. Op het moment 

van ondertekenen kan je groot uitpakken en het vieren met je 

klant, maar realiseer je dat in de week erna ook de twijfel toe 

kan slaan bij je klant. Je maakt pas echt goede sier als je ook 

dan nog even contact zoekt. Of als je na één jaar samenwerken 

de klant even bedankt of samen terugblikt naar de behaalde 

successen. Zorg dus dat je begrip hebt van de emotie van de 

Ook dit jaar is op Prinsjesdag de troonrede uitgesproken door ons 

staatshoofd in de Ridderzaal. Veel van de daar gepresenteerde plannen 

zijn financieel van aard en hebben vooral te maken met wet- en 

regelgeving om de economische groei te stimuleren. Maar er zijn zoveel 

meer factoren die de BV Nederland draaiende houden. Een belangrijke 

factor daarin is de relatie tussen klant en bedrijf. Hoog tijd dus om ook 

een Customer Engagement troonrede het licht te laten zien.

Wat staat er komend jaar op het programma voor de klant?



DOELGROEP

“Klantenservice is geen 
ondergeschoven kindje meer. 
Natuurlijk kijken we ook naar 
de gemiddelde afhandeltijd en 
servicelevels, maar de klant- en 
medewerkertevredenheid staan daar 
nadrukkelijk boven.”
Arja Boele, manager Klantcontact bij 
Nederlandse Loterij

“Het is goed om te beseff en dat alle 
kleine momentjes die jij wekelijks hebt 
met klanten, mooie kansen bieden 
om een glimlach op hun gezicht te 
krijgen.”
Caren Bouwmeester, manager 
Klantenservice bij Ahold Delhaize

“Alle klantgerichtheidsinitiatieven 
hebben een eenvoudige vereiste voor 
langdurig succes: je moet weten 
wie jouw klant is en wat die klant 
meemaakt, op elk moment en via elk 
kanaal, individueel en in samenhang.”
Niels Berndsen, practice leader 
Customer Strategies bij Kantar TNS

“Hoe zet je klanten in het midden 
van de organisatie? Binnen Retail 
hanteren wij drie pijlers: altijd 
binnen handbereik (mobile), gemak 
in bankzaken (een appje volstaat) en 
kwaliteit in fi nancieel advies.”
Floortje Rasenberg, directeur van het 
Advies & Service Center (ASC) van ABN 
Amro

CustomerFirst richt zich op professionals 
op het gebied van klantenservice- en 
klantbelevingsmanagement. 

De functiebenamingen zijn uiteenlopend: VP Customer 
Service, Customer Engagement Manager, Chief 
Digital Offi  cer, Customer Success Manager, Social 
Service Offi  cer, Customer Contact Manager, Directeur 
Tevreden Klanten, Chief Customer Offi  cer, Manager 
Klantinteractie, Voice of the Customer, Contact Center 
Manager, Chief Client Satisfaction Offi  cer, Traffi  c 
Manager, Chief Experience Offi  cer, Directeur Klant & 
Kwaliteitsmanagement, Channel Manager Customer 
Care, Manager KCC, WFM Manager, Customer Journey 
Manager, Senior Marketing Professional.

Overigen
6%(online)

Retail
10%

Overheid
11%

Utiliteitsbedrijven
8%

Leisure
10%

IT, telecom &
internet providers
14%

Zorg
6%

Facilitair/BPO
15%

Consultancy 
1%

Financiele dienstverlening
19%

WEBSITE & E-ZINE

CUSTOMERFIRST.NL
De responsive website CustomerFirst.nl is eigentijds. De site bevat 
de meest recente nieuwsfeiten, achtergrondinformatie, whitepapers, 
columns, interviews en klantcases. Daarnaast natuurlijk blogs en polls. 
Alle posts kunnen eenvoudig via social media worden gedeeld. 

GOEDE EXPOSURE EN OPTIMALE LEADGENERATIE
CustomerFirst e-zine is de wekelijkse nieuwsbrief per e-mail. Het e-zine 
biedt ruim 15.500 geïnteresseerden (opt-in) in klantcontact en customer 
experience management actuele, toegankelijke en praktische informatie; 
de highlights in de markt. CustomerFirst e-zine is de meest gelezen 
nieuwsbrief in de markt.

WHITEPAPER MAILING BBP MEDIA
Onze whitepaper dienstverlening is een zeer eff ectieve vorm van 
leadgeneratie die BBP Media aanbiedt.

HOE WERKT HET:
We sturen 4x per jaar naar ons totale nieuwsbriefbestand (43.000+ 
adressen) een mailing met een aanbod van whitepapers van verschillende 
aanbieders. De doelgroep betreft dus nieuwsbrief abonnees van zowel 
CustomerFirst, Twinkle Magazine als MarketingTribune, kortom de 
doelgroepen customer service, e-commerce en marketing. Als expert kunt 
u een whitepaper integreren in deze campagne; wij genereren hiermee 
voor u de leads tegen een scherp tarief!

Per plaatsing € 1500,-

LEADGENERATIE
Daarnaast hebben wij ook andere 
interessante mogelijkheden voor 
leadgeneratie, zoals:

Onderzoek op maat Prijs op aanvraag

Geïntegreerde leadcampagne Prijs op aanvraag

ADVERTENTIETARIEVEN WEBSITE EN E-ZINE 
Zie voorwaarden

Billboard € 1650,- per maand

Large leaderboard € 1250,- per maand

Leaderboard €   975,- per maand €  975,- per plaatsing

Rectangle € 1100,- per maand €  975,- per plaatsing

Advertorial € 1250,- per week €  975,- per plaatsing

Meerplaatsingskorting voor meer maanden op aanvraag.

SPECIFICATIES ADVERTORIAL
Afbeelding 80 x 45 pixels (bxh)

Titel max 70 tekens, inclusief spaties

Bodytekst max 420 tekens, inclusief spaties

Call to action max 80 tekens, inclusief spaties. Standaard “lees verder”.

URL link waarnaar de advertorial verwijst

SPECIFICATIES BANNERS
Formaat Omvang Web E-zine

Billboard 970 x 250 px max. 24 kb GIF + Flash -

Large leaderboard 970 x 90 px max. 24 kb GIF + Flash -

Leaderboard 728 x 90 px max. 20 kb GIF + Flash GIF

Rectangle 336 x 280 px max. 24kb GIF + Flash GIF

AANLEVEREN
•   Uw banner met duidelijke naam (bedrijfsnaam_jjjjmmdd), of uw  tekst
•   Hyperlink: URL waarnaar de banner, of advertorial moet verwijzen
•   Donderdag vóór de week van plaatsing
•   Doorlooptijd banner aangeven
•   Aanleveradres: r.willemsen@bbp.nl o.v.v. bedrijfsnaam, plaatsings-week-

nummer, en welke uiting het betreft: ‘e-zine’ of ‘site’ 

OPLAGE 
CustomerFirst 

E-zine

15.500 
(wekelijks)



MULTICHANNEL 
CONFERENCE 2017 
19 & 20 april 2017
DeFabrique, Utrecht
-  Deelname mogelijk vanaf 

€ 3.000,-
www.multichannelconference.nl 

CUSTOMERFIRST 
GALA
20 april 2017
Utrecht
- Sponsortafel: € 4.750,-
- Company tafel: € 2.950,-
Tijdens het gala worden de NCCA 
Awards, Het Klantvriendelijkste 
Bedrijf van Nederland en de 
Plantronics Team Trophy uitgereikt.
www.customerfi rstgala.nl

21E NATIONAAL 
CUSTOMER CONTACT 
CONGRES
18 Mei 2017
- Hoofdsponsoring: € 6.000,-
- Co-sponsoring: € 2.750,-
www.customercontactcongres.nl

Genereer sales leads met CustomerFirst. Het hele jaar door 
bent u als leverancier zichtbaar voor uw klanten en prospects 
als u gebruik maakt van de CustomerFirst Buyers’Guide.
 
CustomerFirst Buyers’Guide, het 
belangrijkste jaaroverzicht met alle 
relevante toeleveranciers op het gebied 
van customer service oplossingen 
en advies. Een bewaarnummer dat 
een jaar lang op de bureaus van 
professionals binnen de customer 
contact branche ligt.

Het CustomerFirst Platform 
biedt u een unieke mogelijkheid 
om uw bedrijf op een continue 
basis te profi leren. Het is de 
informatieontmoetingsplaats voor 
service strategie professionals.

U kunt in de CustomerFirst Buyers’Guide al uw pers-
berichten, nieuwsitems, artikelen en releases uploaden, het 
hele jaar door. Het CustomerFirst Buyers’Guide Platform 
wordt uitgebreid gepromoot binnen de CustomerFirst Media: 
een selectie van de online berichten wordt meegenomen in 
de printeditie van CustomerFirst (oplage 12.400+) alsmede in 
de wekelijkse digitale nieuwsbrief van CustomerFirst (oplage 
15.500+). Mooi cross mediaal concept dus!

WAAROM UW PROFIEL 
IN DE BUYERS’GUIDE 2017?
- Geweldig bereik voor super scherpe tarieven
- De ideale manier om uw bedrijf te profi leren binnen 

uw doelgroep
- Een unieke mogelijkheid om sales leads te genereren
- Wekelijks online aandacht, maandelijks print aandacht
- Gebruik van een echt multichannel platform
- De Buyers’Guide is het meest nabestelde nummer 

van het jaar
- Vele mogelijkheden, dus altijd iets wat past!

Voor slechts € 1.475 bent u een heel jaar verzekerd van leads.

Logo, bedrijfsprofi el (25 woorden) en website in iedere 
editie van CustomerFirst € 1.500 per jaar

CustomerFirst Jobs is dé vacaturesite voor iedereen die 
nieuwe medewerkers  zoekt in de customer contactcenter 
branche. U plaatst hier uw vacatures voor contactcenter 
managers, supervisors, teamleiders, trainers en andere 
professionals op het gebied van klantcontact. 
Uitdagende banen in deze dynamische sector zijn te vinden 
bij CustomerFirst Jobs. Bovendien wordt een selectie van 
actuele vacatures opgenomen in de wekelijkse e-mail 
nieuwsbrief  en in ieder nummer van CustomerFirst.

Vraag naar de mogelijkheden die CustomerFirst Jobs 
u biedt voor uw personeelswerving: Peter van Balsfoort, 
0348-485085, of p.vanbalsfoort@bbp.nl

www.customerfi rstjobs.nl

relevante toeleveranciers op het gebied 

  

  Het jaaroverzicht voor de 
customer service professional 

in Nederland én België

CONSULTANCY 
HUMAN RESOURCES 
CONTACTMANAGEMENT OUTSOURCING

BU
YER

S’ GUIDE

SOCIAL SERVICE 
CONGRES
december 2017
- Hoofdsponsoring: € 6.000,-
- Co-sponsoring:  € 3.500,-
- Demo-sponsoring:  € 1.750,-
www.socialservicecongres.nl 

BUYERS’GUIDE FirstPartners!

JOBS

EVENTS


