Advertentietarieven Activa 2019

Activa is een uitgave van NOAB en verschijnt 4x per jaar in een oplage van 2.500 stuks.
De gedrukte versie wordt verspreid onder NOAB-leden, potentiële leden
(d.m.v. bezoeken en mailings), abonnees en diverse stakeholders. Daarnaast wordt
Activa online gepubliceerd op de NOAB-website.
In het blad vindt u een mix van opiniestukken, achtergrondartikelen, vaktechnische
artikelen, columns, vaste rubrieken en interviews met sleutelfiguren uit de
accountancybranche over actuele thema’s.

Planning (o.v.b.)
Uitgave
1
2
3
4

Aanleveren materiaal
12 februari 2019
25 april 2019
26 augustus 2019
29 oktober 2019

Verschijningsdatum
29 maart 2019
7 juni 2019
27 september 2019
30 november 2019

Advertentie tarieven
Formaat
1/1 advertentie
½ advertentie

Losse plaatsing
€ 2.495 per stuk
€ 1.595 per stuk

Jaarcontract (op basis van 4 plaatsingen)
€ 2.095 per stuk
€ 1.195 per stuk

1/1 advertorial
2/1 advertorial

€ 2.995 per stuk
€ 5.495 per stuk

€ 2.595 per stuk
€ 4.895 per stuk

 Tarieven advertorial inclusief: een interview door onze tekstschrijver, een fotoshoot door onze fotograaf en
de opmaak van de advertorial in stijl van Activa.
 Alle vermelde tarieven zijn ex. btw.
Tarief jaarpakketten
Pakket A

4 x 1/1 advertentie +
2 x 2/1 advertorial

€ 10.000 per jaar

Pakket B

2 x ½ advertentie +
2 x 1/1 advertentie +
1 x 2/1 advertorial +
1 x 1/1 advertorial

€ 7.500 per jaar

Pakket C

4 x ½ advertentie +
2 x 1/1 advertorial

€ 5.995 per jaar

 Tarieven jaarpakketten: inclusief een online partnerpagina op de NOAB-website.
 Alle vermelde tarieven zijn ex. btw.
Partnerpagina op NOAB-website
Bij een jaarpakket krijgt uw een eigen content pagina op de NOAB-website (zichtbaar voor leden én niet-leden).
Deze is grotendeels naar eigen wens te vullen met tekst, beeld, video etc.

Advertentietarieven Activa 2019

Toeslagen
Een voorkeurspositie op jaarbasis voor cover 2, 3 of 4 kost € 2.500.

Tarief insert
 Op aanvraag
Ter informatie
 Voor advertorials nemen onze auteurs (en eventueel fotograaf) contact met u op voor het plannen van een
interview/artikel. Bij 1 pagina advertorial gebeurt dit telefonisch, bij 2 pagina’s advertorial gebeurt dit vis-à-vis.
 U kunt aangeven in welke edities u wilt adverteren. NOAB maakt hierin de definitieve beslissing op basis van
beschikbare ruimte en spreiding over het jaar.
 Alle genoemde tarieven zijn exclusief BTW en facturering geschiedt na elke uitgave. Advertenties worden altijd
in fullcolour geplaatst.

Aanleverspecificaties
 1/1 pagina: Aflopend 220 x 297 mm, ex 3 mm afloop rondom. Totaal 226 x 303 mm. Zetspiegel is 186 x 267 mm.
 1/2 pagina: Aflopend 220 x 148 mm, ex 3 mm afloop rondom. Totaal 226 x 154 mm. Zetspiegel is 186 x 131 mm.
 Aanleverformaat: bij voorkeur hoge resolutie PDF, inclusief aanklikbare links.
 Afbeeldingen: JPG, PSD of EPS, minimaal 300 dpi, 10x10 cm.
 Partnerpagina: tekst, beeld, logo, links en eventueel video’s.
 Aanleveren bij Chantal van Pelt chantal@noab.nl.

