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Toolshero – boost your skills 
Welkom bij Toolshero, het wereldwijde kennisplatform voor persoonlijke en professionele 
ontwikkeling. 
 
Toolshero ondersteunt mensen wereldwijd (10+ miljoen bezoekers uit meer dan 100 landen) om 
zichzelf te ontwikkelen door middel van een laagdrempelig en kwalitatief hoogstaand 
kennisplatform voor persoonlijke en professionele ontwikkeling. Door de toegang tot 
wetenschappelijke kennis praktisch en betaalbaar te maken, wordt zelfontplooiing haalbaar voor 
iedereen, ook voor u en uw collega’s. 
 
Toolshero deelt de theorieën die gerenommeerde wetenschappers en praktijkhelden (heroes) 
hebben voortgebracht in de vorm van samengevatte en geciteerde artikelen, verrijkt met modellen, 
werkbladen, templates en video’s. Dagelijks publiceert Toolshero deze theorieën met een bereik in 
meer dan 100 landen. Hiermee is het een onmisbaar platform voor educatie en zelfontplooiing. 
 
Toolshero telt op dit moment meer dan 1000 praktische wetenschappelijke artikelen, templates en 
video’s over o.a.: Management, Psychologie, Leiderschap, Strategie, Besluitvorming, Marketing, 
Personeelsbeleid, Financieel management, Kwaliteitsmanagement, Verandermanagement, 
Communicatie en meer. 
 
Toolshero biedt deze kennis aan op een Nederlands, Engels en Spaanstalig platform. 
 

Cijfers 
Vanuit ons kantoor in Rotterdam werken wij met veel passie aan de groei van het platform met 
nieuwe content om hiermee wereldwijd mensen te bereiken. Op het platform kunt u met 
verscheidene presentatiemogelijkheden voor uw organisatie onze bezoekers bereiken. Hierbij onze 
cijfers: 
 

Toolshero.nl 
Beschrijving Aantal Beschrijving Aantal 
Bezoekers per maand 100.000 Digitale nieuwsbrief leden 3.000 
Pageviews per maand 150.000 Social media 2.000 

 
Toolshero.com 
Beschrijving Aantal Beschrijving Aantal 
Bezoekers per maand 500.000 Digitale nieuwsbrief leden 7.000 
Pageviews per maand 750.000 Social media 30.000 
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Doelgroepen 
Met het platform kunt u de volgende doelgroepen bereiken: 
 

Doelgroepen 
Beschrijving Aantal Verdeling Aantal 
Studenten 50% Mannen 55% 
Wetenschappers en trainers 20% Vrouwen 45% 
Businessprofessionals 
Managers 
Ondernemers 

30%   

 

Bannering 
Wilt u uw naamsbekendheid, producten en diensten binnen onze doelgroep vergroten, dan is 
bannering wellicht interessant voor u. De banners zorgen met een prominente positie op de website 
voor meer bekendheid van uw organisatie. 
  

Banners 
Beschrijving CPM Formaat 1 maand 3 maanden 12 maanden 
A - Billboard € 20 928 x 250 € 3.000 € 7.200 (20%) € 25.200 (30%) 
B - Side banner € 10 468 x 60 € 1.500 € 3.600 (20%) € 12.600 (30%) 
C – Leaderboard article € 10 300 x 600 € 1.500 € 3.600 (20%) € 12.600 (30%) 

 
Voorwaarden 

ü De banner en link kunnen altijd kosteloos worden gewijzigd 
ü De banner dient maximaal 50 kb groot te zijn 
ü Bestandsformaten in .GIF, .JPG, Javascript, .SWF of HTML5 (extern gehost) 

 

Nieuwsbrief 
Iedere maand versturen wij een digitale nieuwsbrief met updates naar onze leden. 
 

Nieuwsbrief 
Beschrijving 1 editie 3 edities 
D - Advertorial met titel van maximaal 5 woorden, tekst 
van maximaal 5 zinnen, logo en link 

€ 1.000 € 2.400 (20%) 
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Publicatie onderzoek 
Wij willen onderzoekers wereldwijd ondersteunen met de promotie van hun onderzoeken. U kunt de 
samenvatting van uw onderzoek promoten in Nederland en voor onze internationale bezoekers in 
ruim 100 landen. 
 

Onderzoek 
Beschrijving 1 artikel 3 artikelen 12 artikelen 
E - Onderzoek publicatie bestaande uit titel, 
introductietekst, artikel en afbeeldingen 

€ 1.500 € 3.600 (20%) € 12.600 (30%) 

 
Onze redactie maakt een pagina voor uw onderzoek met ondersteunende visuals aan mediawaarde. 
De pagina loopt mee in de contentstroom van Toolshero (homepage, nieuwsbrief en social media). 
Uw pagina blijft online zolang u dit wilt. Toolshero voert eindredactie op het artikel. Naast het 
onderzoek kunt u ook voor € 1.500 een autobiografiepagina promoten. U dient het volgende aan te 
leveren: 
 

ü Titel van maximaal 10 woorden 
ü Introductietekst van maximaal 10 zinnen 
ü Artikel van minimaal 1.800 woorden 
ü U kunt een aantal links in het artikel opnemen 
ü Headerafbeelding, logo en extra afbeelding in .GIF, .JPG, .PNG of .PSD 

 
Alle tarieven in dit document zijn exclusief BTW. 
 

Meer informatie 
Met Toolshero ondersteunen wij u graag bij de presentatie en promotie van uw organisatie. 
Wanneer u meer informatie over de mogelijkheden of een offerte wilt ontvangen, dan kunt u ons 
altijd geheel vrijblijvend bellen of mailen. Wij staan u graag te woord.  
 
Met vriendelijke groet namens het Toolshero team, 
 
 
Patrick Bröcker 
Business Development Manager 
 
Toolshero 
Meent 106 
3011 JR ROTTERDAM 
 
T:  + 31 (0)6 – 42 55 63 87 
E:  patrick@toolshero.com 
I: www.toolshero.nl | www.toolshero.com 
 

Empowering the world by making knowledge accessible and self-development easy 
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Bannering 
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Nieuwsbrief 
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Publicatie onderzoek 
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Autobiagrafiepagina 

 
 
Maatwerk 
Wanneer u meer maatwerk wilt, dan kunt ons altijd bellen of mailen. 
 

Empowering the world by making knowledge accessible and self-development easy 
 


