
Tariefkaart AccountantWeek

Bereik 
duizenden 

accountants & 

mkb-adviseurs



3 redenen om te adverteren

Groot bereik en zichtbaarheid onder Accountants

Doelgroep Eigenaren/vennoten van het (mkb)accountantskantoor
Innovatiemanagers van het (mkb)accountantskantoor
Medewerkers van het (mkb)accountantskantoor

AccountantWeek.nl 65.000 online bezoeken per maand

AccountantWeek Magazine
19 juni
1 november

Oplage 6.000 stuks

Thema’s Vaktechniek, Fiscaal & Financieel, Tuchtrecht, Kantoren, ICT

AccountantWeek.nl Nieuwsbrief
5x per week

Oplage: 4.250 nieuwsbrief leden

LinkedIn Nieuwsbrief
1x per maand

AccountantWeek.nl 2.000 leden

Vragen over adverteren? Neem gerust contact op:
Dolf Helsloot | Account Manager | 06 1518 0471 | 020 639 0008 | dhelsloot@alexvangroningen.nl

✓ Wekelijks bezoeken duizenden accountants en mkb-adviseurs de website 
AccountantWeek.nl 

✓ AccountantWeek.nl nieuwsbrief: duizenden accountants en mkb-adviseurs 
ontvangen drie keer per week het laatste nieuws

✓ Twee keer per jaar ontvangen 6.000 accountants het AccountantWeek 
Magazine met interviews, achtergrondartikelen, columns, tips & tricks en best 
practices. In print (oplage 6.000) en als pdf op AccountantWeek.nl 



AccountantWeek Online
Uw online campagne Formaat Tarief

Bannering Leaderboard (728 x 90) Bovenaan site
Rectangle (300 x 250) Tussen de artikelen

€ 45,- CPM (per duizend impressies)
€ 45,- CPM (per duizend impressies)

Advertorial (tekstadvertentie) nieuwsbrief Max. 250 tekens inclusief spaties, titel,
optioneel logo. Max 177x177px (jpeg/png)

€ 950,- per advertorial

Content marketing:
Publiceer relevante en actuele content
die inspeelt op de informatiebehoefte

Artikel van ca. 1.500 woorden
Interview / business case
Column van circa 500 woorden

€ 750,- per aangeleverd artikel
€ 950,- per artikel in samenwerking geproduceerd met de FM.nl redactie

Partnermailing Nieuwsbrief in uw huisstijl € 2.500 vast tarief. € 0,37 cent per geselecteerd adres. 

Whitepaper incl. e-mailadressen Als PDF in de whitepaper bibliotheek € 750,- per plaatsing

Lezersprofiel
Met AccountantWeek bereikt u een kwalitatief 
hoogwaardige doelgroep van ondernemende 
accountantskantoor eigenaren/vennoten, accountants 
en medewerkers van het mkb-accountantskantoor. Zij 
behoren tot de groep beslissers en gebruikers die 
gericht is op het verbeteren en vernieuwen van de eigen 
werkwijze en die van haar klanten en opdrachtgevers.

Adverteren
Alex van Groningen BV is dé autoriteit op het 
gebied van berichtgeving, kennis en knowhow 
voor financiële professionals. Adverteer op onze 
website, nieuwsbrief en magazine en kies het 
juiste umfeld voor uw boodschap, visie en 
expertise.

Uw voordelen
AccountantWeek.nl heeft een unieke positie in de markt en richt zich op 
het accountantskantoor van de toekomst, bewust van innovaties in ICT en 
de rol als mkb-adviseur. Bereik eigenaren/vennoten binnen het 
mkb-accountantskantoor en deel uw expertise met hen.

Vragen over adverteren? Neem gerust contact op:
Dolf Helsloot | Account Manager | 06 1518 0471 | 020 639 0008 | dhelsloot@alexvangroningen.nl



AccountantWeek Magazine

Vragen over adverteren? Neem gerust contact op:
Dolf Helsloot | Account Manager | 06 1518 0471 | 020 639 0008 | dhelsloot@alexvangroningen.nl

Uw printcampagne Formaat Tarief

1/1 pagina advertentie 215 x 285 mm (3mm afloop,
geen tekst 15 mm van de rand)

€ 3.000,- 

2/1 pagina advertentie 430 x 285 mm € 4.500,-

Aanleveren column 1/1 pagina Circa 500 woorden + portretfoto € 2.500,- 

Aanleveren artikel of business
case/branded content + doorplaatsing

2 pagina’s circa 1.000 woorden € 3.500,-

Interview / business case
incl. journalist en fotografie

3 pagina’s circa 1.500 woorden € 4.500,-

Banderol (in overleg) 220 x 120 mm € 6.500,-


