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Brookz feiten & cijfers

Over Brookz 
Brookz is met 35.000 ondernemers, investeerders en adviseurs het grootste 

overnameplatform van Nederland. Brookz brengt sinds 2007 kopers, verkopers en 

adviseurs direct met elkaar in contact. Er zijn via Brookz al meer dan 5.200 bedrijven 
verkocht, dat zijn er gemiddeld 6 per week.

Brookz.nl
Op de website van Brookz komen iedere maand ruim 50.000 bezoekers die op zoek zijn 

naar informatie over het kopen of verkopen van een bedrijf. Gemiddeld bekijkt een 

bezoeker 6,3 pagina’s en blijft 03.10 minuten op de website. Het Brookz-platform krijgt 

gemiddeld 1.000 nieuwe inschrijvingen per maand.  

Brookz Alert
De nieuwsbrief van Brookz wordt elke maandag en donderdag om 10.00 uur naar 

33.500 relaties verstuurd. Gemiddeld wordt een derde van alle nieuwsbrieven geopend, 

met een (door)clickratio van 10.4 procent.

Brookz Social Media
Op linkedin heeft Brookz (inclusief account hoofdredacteur) ruim 15.000 volgers.  

Via Twitter, Facebook en Instagram worden nog eens ruim 2.000 mensen bereikt.
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Brookz online 2021

januari
2021

december
2021

Website bezoeken

601.235

januari
2021

december
2021

Gemiddelde bezoekduur website 

2.57 minuten

januari
2021

december
2021

Unieke paginaweergaves

2.098.310

Aantal nieuwsbrief-abonnees: Social media:

2021

33.500
abonnees

+ 4.000
t.o.v. eind 2020

2021

 17.000
volgers

+ 4.000
t.o.v. eind 2020
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Brookz online communicatiemogelijkheden

Bedrijfsbanner homepage Brookz Bedrijfsbanner bij alle profielen

Een exclusieve positie van uw kantoor
op de homepage van  Brookz  
(50.000 bezoekers per maand).

Een exclusieve positie van uw kantoor naast 
alle 1.500+ zoek- en verkoopprofielen.
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Brookz online communicatiemogelijkheden

Bedrijfsbanner in Brookz nieuwsbrief Exclusieve partnermailing

Een exclusieve banner van uw kantoor op een 
premium positie in de Brookz nieuwsbrief 
(33.500 relaties).

Een exclusieve 1-op-1 partnermailing op het 
hele Brookz relatiebestand (33.500 relaties).
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Brookz Online Marketingpakket 2022

Basis Online Marketingpakket

 1 x Week exclusieve bedrijfsbanner ‘Kantoor uitgelicht’ op homepage Brookz
 1 x Week exclusieve bedrijfsbanner ‘Kantoor uitgelicht’ bij alle 1.500 profielen
 1 x Exclusieve bedrijfsbanner ‘Kantoor uitgelicht’ in nieuwsbrief
 1 x  Publicatie nieuwsbericht van geslaagde deal
 2 x  Advertorial in nieuwsbrief

Investering 5.000 euro* (15% pakket korting)

Premium Online Marketingpakket

 1 x Week exclusieve bedrijfsbanner ‘Kantoor uitgelicht’ op homepage Brookz
 1 x Week exclusieve bedrijfsbanner ‘Kantoor uitgelicht’ bij alle 1.500 profielen
 1 x Exclusieve bedrijfsbanner ‘Kantoor uitgelicht’ in nieuwsbrief
 2 x  Publicatie nieuwsbericht van geslaagde deal
 4 x  Advertorial in nieuwsbrief
 1 x Exclusieve partnermailing op Brookz relatiebestand

 + Bonus: 1 x publicatie vacature in nieuwsbrief (t.w.v. 1.000 euro)

Investering 10.000 euro (20% pakketkorting)

Premium Plus Online Marketingpakket

 2 x Week exclusieve bedrijfsbanner ‘Kantoor uitgelicht’ op homepage Brookz
 2 x Week exclusieve bedrijfsbanner ‘Kantoor uitgelicht’ bij alle 1.500 profielen
 2 x Exclusieve bedrijfsbanner ‘Kantoor uitgelicht’ in nieuwsbrief
 3 x  Publicatie nieuwsbericht van geslaagde deal
 6 x  Advertorial in nieuwsbrief
 1 x Exclusieve partnermailing op Brookz relatiebestand
 1 x  Productie & publicatie van een bedrijfsfilmpje (2 min)

 + Bonus: 2 x publicatie vacature in nieuwsbrief (t.w.v. 2.000 euro)

Investering 15.000 euro (25% pakketkorting)

* alle bedragen zijn exclusief BTW
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Brookz toelichting Online Marketingpakket

Exclusieve bedrijfsbanner op homepage, nieuwsbrief  
en bij alle profielen
Exclusieve bedrijfsbanner (tekst +bedrijfslogo) van uw kantoor onder vermelding 

‘Kantoor uitgelicht’  op de homepage van Brookz.nl, in de nieuwsbrief en bij alle 1.500 

zoek- en verkoopprofielen. 

Exclusieve partnermailing op Brookz relatiebestand
Een exclusieve 1-op-1 partnermailing van uw kantoor of investeringsmaatschappij op het 

hele Brookz relatiebestand (33.500 adressen).

Productie & publicatie bedrijfsfilmpje 
Wij maken in samenwerking met onze online videospecialist een bedrijfsfilmpje van uw 

kantoor of investeringsmaatschappij (2 min) dat we vervolgens via onze nieuwsbrief en 

Brookz LinkedIn, Twitter en Facebook verspreiden. Het filmpje kunt u daarna rechtenvrij 

gebruiken voor eigen marketingdoeleinden. 

Plaatsing bedrijfsbanner/advertorial
Plaatsing van een bedrijfsbanner/advertorial in de nieuwsbrief en distributie via Brookz 

LinkedIn, Twitter en Facebook. 

Publicatie nieuwsbericht geslaagde deal
Plaatsing van een nieuwsbericht over een geslaagde transactie in de nieuwsbrief en 

distributie via Brookz LinkedIn, Twitter en Facebook. 

Publicatie vacature
Plaatsing van een vacature van uw bedrijf in de nieuwsbrief en distributie via Brookz 

LinkedIn, Twitter en Facebook. 



Online
Marketingpakket
2022 8

Wilt u effectief en doelgericht online onder de aandacht komen van ondernemers, 

investeerders en adviseurs die concreet bezig zijn met het kopen, verkopen of investeren 

in een bedrijf?  Neem dan contact met ons op voor een afspraak.

Brookz contact

Nick Jurgens
Manager M&A professionals Nederland
T + 31 (0) 20 303 87 30
M + 31 (0) 61 864 03 07
E nick@brookz.nl


