
   

Het moge duidelijk zijn dat het perso-
neelsverloop bij Bannerconnect mini-
maal is. Annemarie Cremers, één van 
de veertig ‘gelukkige’ werknemers, 
lacht. “De sfeer is hier inderdaad 
relaxed en informeel,” zegt ze, “hier 
willen mensen graag werken. Maar 
laat vooral niet de indruk ontstaan 
dat we hier de hele dag luieren. Af 
en toe ontspannen is nodig, maar 
een negen-tot-vijf mentaliteit is niet 
gewenst. Het gaat hier natuurlijk ook 
om prestaties.”

Wereldwijd
En presteren, dat doet Bannercon-
nect. Opgericht in 2004, hoort het 
bedrijf nu bij de wereldtop van online 
advertising. “Zeg maar adverteren op 
internet,” legt Stefan Theunissen uit. 
“Wij onderzoeken voor ondernemin-
gen op welke websites ze het beste 
kunnen adverteren. We maken een 
mediacampagne aan de hand van 
het beschikbare budget en zorgen 

vervolgens dat hun banners op de 
juiste websites getoond worden. We 
werken voor honderden bedrijven en 
reclamebureaus over de hele wereld. 
Europa, VS, Australië, Azië, Afrika, 
overal. Internet kent geen grenzen en 
blijft maar groeien. Elke dag worden 
er duizenden computers, tablets en 
smartphones verkocht, terwijl er een 
daling is op tijdschriften en kranten. 
Adverteren op internet wordt dus 
steeds belangrijker.”

Veteraan
Bannerconnect was een van de eer-
ste internetbedrijven die zich in 2004 
specialiseerden in het automatisch 
verhandelen van internetadvertenties 
en geldt daarmee in de branche als 
een veteraan. “We kopen en ver-
kopen niet simpelweg banners, we 
verhandelen ze op een online beurs 
waar nog honderdduizenden banners 
aangeboden worden,” vervolgt Stefan 
Theunissen. “Via een automatisch 

handelsysteem komen de banners 
terecht op de websites. Alleen al 
Bannerconnect plaatst per dag 200 
miljoen banners op meer dan 100.000 
websites. Hoe dat kan? Kijk zelf maar. 
Op grote websites zie je voortdurend 
verschillende reclames. Het is de 
kunst om op die beurs te bieden en 
voor de klant de beste prijzen uit het 
vuur te slepen. Deze online beurzen 
bestaan uit ingewikkelde technolo-
gieën. Als je deze technologieën de 
baas bent, zijn het de mensen die het 
verschil maken, en daarom is Ban-
nerconnect zo succesvol.” 

Doorgroeien
Bannerconnect is onderdeel van 
TechConnect, een onderneming met 
bijna twintig miljoen euro omzet 
en in totaal ruim honderd werkne-
mers. Voornamelijk jonge mensen 
die games ontwikkelen en de markt 
veroveren voor het adverteren op 
internet. In juli verhuisde het bedrijf 

naar het voormalige kantoor van 
Vakbond De Unie aan de Poststraat. 
Een plek waar nog voldoende ruimte 
is om door te groeien. “En dat doen 
we zeker,” zegt Annemarie Cremers 
zonder aarzelen. “We hebben al 
kantoren in Amsterdam en Londen. 
Daar komt op korte termijn nog een 
kantoor in Frankrijk of Duitsland bij. 
We ontwikkelen hier verschillende 
nieuwe toepassingen.”

Sittard
Wat er ook gebeurt, Sittard blijft het 
hoofdkantoor. “De oprichters hebben 
een band met deze regio,” weet Ste-
fan Theunissen. “Bijna alle medewer-
kers komen ook uit deze omgeving. 
Hier zit talent genoeg, hier heerst een 
innovatief klimaat. Waarom zouden 
we dan verhuizen?”

WWW.TECHCONNECT.NL

Smakelijke lunches voor één euro, een ontspanningsruimte met luxe banken, 
zitzakken en grote plasmaschermen om in de pauzes even te gamen. En natuur-
lijk een goed salaris en dito secundaire arbeidsvoorwaarden. Geloof het of niet, 
ze bestaan ook in crisistijd; werkgevers die hun personeel in de watten leggen. 
Bannerconnect in Sittard is zo’n onderneming. 

Per dag zo’n 200 miljoen  
banners op 100.000 websites 


