
  
 
 

Factsheet &GO 2023 

&GO is het magazine van NOAB en wordt verspreid onder administratie- en belastingkantoren (NOAB-leden 

en potentiële leden), abonnees en diverse stakeholders. Daarnaast wordt &GO online gepubliceerd op de 

website van NOAB. Het magazine wordt 4x per jaar uitgebracht en heeft een oplage van 2.300 stuks per 

editie.  

&GO bestaat uit een combinatie van diverse rubrieken zoals trends & ontwikkelingen, ICT & innovatie, 

skills, vitaliteit en samenwerken. Ook komt de dienstverlening aan bod met rubrieken zoals adviesgroep, 

educatie en het NOAB-keurmerk. Maar waar ben je als brancheorganisatie zonder je leden?  Een stuk 

‘human interest’ mag dan ook zeker niet ontbreken. Ook daar wordt op ingespeeld met een rubriek 

community. 

Planning (o.v.b.) 

Uitgave Verschijningsdatum Deadline materiaal 
1 17 maart 2023 13 februari 2023 
2 2 juni 2023 1 mei 2023 
3 29 september 2023 28  augustus 2023 
4 1 december 2023 33 oktober 2023 

 
Losse advertentietarieven 

Formaat Losse plaatsing 
1/1 advertentie € 1.789 excl. btw per stuk 
½ advertentie € 935 excl. btw per stuk 
  
1/1 advertorial* € 2.270 excl. btw per stuk 
2/1 advertorial* € 3.675 excl. btw per stuk 

 
* Advertorial is inclusief telefonisch interview door onze redactie en éénmalige fotoshoot (als dit is 
gewenst) en opmaak in stijl van het blad. 

 

Online mogelijkheden 

Het gedrukte magazine is nog steeds het primaire  
communicatiemiddel. Online is alleen mogelijk door het 
afnemen van een jaarpakket (in combinatie met print).  

 

Online advertorials 
Worden geplaatst als item tussen het ledennieuws  
op de NOAB-website achter het ledenportaal 
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DIP: Maatwerk digitaal informatieplatform incl. rapportage* 
 

*) Op de NOAB-website krijg je als adverteerder een 
op maat gemaakte ‘digitaal adverteerders platform’ 
waarbinnen dienstverlening naar eigen inzicht kan 
worden gepresenteerd. Zie voorbeeld 
https://www.engineersonline.nl/minisites/lapp/. 
Ook komt er op de website een vermelding van je 
logo. 

Niet enkel bieden wij je een adverteerders platform 
maar ook verzorgen wij voor deze pagina een 
remarketing campagne. De campagne zal 
uitgeserveerd worden aan de bezoekers van NOAB. 

 
Remarketing:  

• opgezette remarketing campagne door expert 

• Inclusief een data driven uitsluitingslijst   

• Custom made html5 banners passend bij de Minisite   

• Inzage rapportage 

 
Door het samenspel van zowel offline als online presenteren wij je als adverteerder aan onze doelgroep. 
 

Tarieven jaarpakketten print en online 

Pakket A • Print: 2 x 1/1 advertentie 
• Print: 2 x 1/1 advertorial 

• Online campagne: Maatwerk digital informatie platform (DIP)  
- looptijd t/m 31 december 2023 

€ 10.875 excl. 
btw per jaar 

Pakket B • Print: 4 x 1/1 advertentie 

• Print: 4 x 1/1 advertorial 

• Online: 4 x doorplaatsing advertorial op nieuwspagina NOAB-website 

€ 10.550 excl. 
btw per jaar 

Pakket C • Print: 2 x 1/1 advertorial 

• Online campagne: Maatwerk digital informatie platform (DIP)  
- looptijd t/m 31 december 2023 

€ 8.950  excl. 
btw per jaar 

Pakket D • Print: 2 x 1/1 advertentie 
• Online campagne: Maatwerk digital informatie platform (DIP)  

- looptijd t/m 31 december 2023 

€ 7.450  excl. 
btw per jaar 

Pakket E • Print: 2 x 1/1 advertentie print (of 4 x ½ advertentie) 

• Print: 2 x 1/1 advertorial 
• Online: 2 x doorplaatsing advertorial op nieuwspagina NOAB-website 

€ 6.845 excl. 
btw per jaar 

 

 

https://www.engineersonline.nl/minisites/lapp/
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Voorkeurspositie magazine 
Een voorkeurspositie op jaarbasis voor cover 2, 3 of 4 kost € 1.500 excl. btw bovenop het 
advertentietarief. 
 
Ter informatie 

• Je kunt aangeven in welke edities je wil 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. 

 
Formaten 

• Advertentie 1/1 pagina full colour, geheel aflopend: b 210 x h 274 mm, + 3 mm afloop rondom. zonder 
snijtekens en paskruizen. 

• Advertentie 1/2 pagina liggend full colour, aflopend: b 210 x h 120 mm + 3 mm alfoop rondom. 
Aanleveren zonder snijtekens en paskruizen. 
 

Aanleverspecificaties 

• Aanleverformaat: bij voorkeur hoge resolutie PDF, inclusief aanklikbare links (voor online versie). 

• Afbeeldingen: JPG, PSD of EPS, minimaal 300 dpi op het toegepaste formaat. 
• Bij lettertypes: fonts meeleveren of outline/gevectoriseerd maken 

• Meer informatie en aanleveren bij communicatie@noab.nl   

mailto:communicatie@noab.nl

