
Door te adverteren bij Novak staat u direct in de spotlight van duizenden mkb-accountants!  
In 2020 biedt Novak u verschillende advertentiemogelijkheden.  
Adverteren kan zowel in ons (digitale) magazine als in onze digitale nieuwsbrief. 

Onze digitale nieuwsbrief versturen we wekelijks naar 2.000 abonnees. Twee keer per jaar 
brengen we het Accountantsmagazine uit in printvorm. Vier keer per jaar verschijnt het 
Accountantsmagazine in digitale vorm. De magazines bieden vaktechnische kennis gericht 
op de mkb-praktijk, gaan in op actuele ontwikkelingen in het accountantsberoep, bieden 
diverse columns, nieuws en vaste rubrieken over onderwerpen als ICT, belastingen en pen-
sioenen. 

Bekijk onze voordelige tarieven op de tweede pagina. Heeft u vragen en/of wilt u  
mediaruimte inkopen? Neem dan contact op met Guus Ham via 06-51186741  
of g.ham@novak.nl.

Adverteren bij Novak voor uw evenement,  
product, dienst of bedrijf?

NOVAK  
ADVERTEREN 2020

GEÏNTERESSEERD?

2020

Ruim 1500 mkb-accountants bezochten in 2017, 2018 en 2019 dit succesvolle  

evenement. Wilt u dit jaar met uw organisatie aanwezig zijn en in  

direct contact treden met de mkb-accountant? Meld u nu al aan als event- 

partner of exposant door een e-mail te sturen naar g.ham@novak.nl.  

U ontvangt dan meer informatie en de deelnametarieven.

Voor het mkb-accountantskantoor.



ADVERTEREN IN HET  
ACCOUNTANTSMAGAZINE (print)

ADVERTEREN IN DE NOVAK DIGITALE NIEUWSBRIEF

OPLAGE 2.000 EXEMPLAREN
VERSCHIJNING MEI & OKTOBER

OPLAGE 2.000 ABONNEES
VERSCHIJNING WEKELIJKS

Voor het mkb-accountantskantoor.

TARIEVEN 2020 | PRINT

TARIEVEN 2020

FORMATEN (B X H) PLANNING 2020

1/1 pagina € 704 € 682

1/1 pagina aflopend € 704 € 682

1/2 pagina liggend € 405 € 391

1/2 pagina staand € 405 € 391

1/4 pagina staand € 242 € 234

1/4 pagina liggend € 242 € 234

Advertorial  
(max. 2 pagina’s)

€ 704 € 682

Redactioneel item € 462 € 433 € 405 € 375

Advertentie € 347 € 323 € 300 € 277

1/1 pagina (witte rand) 180 x 272 mm

1/1 pagina aflopend (3 mm) 210 x 297 mm 

1/2 pagina liggend  180 x 133,5 mm

1/2 pagina staand 88 x 272 mm

1/4 pagina staand 88 x 133,5 mm

1/4 pagina liggend 180 x 64,25 mm

Sluiting reserveringen 30 maart 31 augustus

Aanleveren advertenties 6 april 7 september

Verschijningsdatum 19 mei 27 oktober

Aanlevering en specificaties op aanvraag beschikbaar.

Genoemde tarieven in deze tarievenkaart gelden vanaf 1 januari 2020 en vervangen alle voorgaande tarieven. 
Tussentijdse wijziging van de gegevens op deze tariefkaart voorbehouden. Alle tarieven zijn per plaatsing en exclusief btw.

Tournooiveld 3
2511 CX Den Haag 

Postbus 7984
1008 AD Amsterdam

E: novak@novak.nl
T:  070-3524002

WWW.NOVAK.NL

Voor bijsluiters en meehechters e.d. kunt u contact met 
ons opnemen. Toeslag voorkeursplaats en omslag 20%.

Prijzen per plaatsing

Prijzen per plaatsing

1x nr. 1 nr. 2

1x 3x 6x 12x

2x

TARIEVEN 2020 | DIGITAAL

€ 704 € 682 € 660 € 638

Prijzen per plaatsing

1x 2x 3x 4x PLANNING 2020

Sluitingsdatum reserveringen 24 februari 24 april 3 augustus 12 oktober

Aanleveren advertenties 2 maart 4 mei 10 augustus 19 oktober

Verschijningsdatum 31 maart 9 juni 7 september 24 november

nr. 1

ADVERTEREN IN HET  
ACCOUNTANTSMAGAZINE (online)

OPLAGE 2.000 ABONNEES
VERSCHIJNING MAART, JUNI, SEPTEMBER, NOVEMBER

nr. 3nr. 2 nr. 4*

Aanlevering en specificaties op  
aanvraag beschikbaar.

* Special Dag van de mkb-accountant 2020


