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Door te adverteren bij Novak staat u direct in de spotlight van duizenden mkb-accountants!  
In 2022 biedt Novak u verschillende advertentiemogelijkheden. Adverteren kan zowel in ons 
digitale magazine als in onze digitale nieuwsbrief.

Onze digitale nieuwsbrief versturen we wekelijks naar ruim 2.000 abonnees. Vier keer per jaar  
verschijnt het Accountantsmagazine in digitale vorm. De magazines bieden vaktechnische  
kennis en informatie 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 pensioenen.

GEÏNTERESSEERD?
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

SHARON HOTINGA
via 06-13703173 of s.hotinga@novak.nl

Ruim 1500 mkb-accountants bezochten in 2017, 2018 en 2019 de 
Dag van de mkb-accountant. In 2022 zijn we voornemens de dag 
wederom te organiseren in juni. Wilt u dit jaar met uw organisatie 
aanwezig zijn en in direct contact treden met de mkb-accountant? 
Meld u alvast aan als event-partner of exposant door een e-mail 
te sturen naar s.hotinga@novak.nl of g.ham@novaa.nu.

Adverteren 2022
Adverteren bij Novak voor uw evenement, product, dienst of bedrijf?

Voor het mkb-accountantskantoor



Voor het mkb-accountantskantoor

TARIEVEN 2022 – DIGITAAL
1x €  797

2x € 772

3x € 747

4x € 723

OPLAGE 2.200 abonnees 
VERSCHIJNING maart, mei, september, november.

ADVERTEREN IN DE NOVAK DIGITALE NIEUWSBRIEF

PLANNING 2022 NR. 1 NR. 2* NR. 3 NR. 4
Sluiting reserveringen 8 februari 29 maart 26 juli 11 oktober

Aanleveren advertenties 15 februari 5 april 2 augustus 18 oktober

Verschijningsdatum 29 maart 17 mei 13 september 29 november

TARIEVEN 2022 1X 3X 6X 12X
Redactioneel item € 523 € 490 € 459 € 425

Advertentie € 393 € 365 € 339 € 314
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Prijzen per plaatsing.
Aanlevering en specificaties op aanvraag beschikbaar.

Prijzen per plaatsing.
Aanlevering en specificaties op aanvraag beschikbaar.

OPLAGE 2.200 abonnees.
VERSCHIJNING wekelijks op donderdag – aanleveren materiaal op maandag voor 12:00 uur.

* Special Dag van de mkb-accounant 2022.

Genoemde tarieven in deze tarievenkaart gelden vanaf 1 januari 2022 en vervangen 
alle voorgaande tarieven. Tussentijdse wijzigingen van de gegevens op deze  
tariefkaart voorbehouden. Alle tarieven zijn per plaatsing en exclusief btw. Voor het mkb-accountantskantoor

Adverteren 2022Voor het mkb-accountantskantoor

ADVERTEREN IN HET ACCOUNTANTSMAGAZINE  (ONLINE)
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