
Accountantweek Community Mediakaart

Bereik 
duizenden 

accountants & 

mkb-adviseurs



4 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 80.000 pageviews per maand
40.000 unieke bezoekers per maand

Accountantweek Linkedin groep
Accountantweek Twitter @AccWeek

2.200 leden
3.400 volgers

AccountantWeek.nl Nieuwsbrief
5x per week

Oplage: 4.700 nieuwsbrief leden

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

Events Accountancy Expo
Klik op de link voor meer informatie over het evenement.

Vragen over adverteren? Neem gerust contact op:
Daniël Papendorp | Community Manager Accountancy | 020 639 00 08 | 06 1130 4082 | dpapendorp@alexvangroningen.nl

1 Bereik duizenden accountants en vergroot uw naamsbekendheid en 
versterk uw marktpositie via de Accountantweek Community. Het #1 
platform voor accountants. Via de Accountantweek Community 
bereikt u een kwalitatief hoogwaardige doelgroep.

2 De Accountantweek Community heeft in de markt een unieke positie 
en spreekt een selectieve doelgroep aan van invloedrijke mkb 
accountants. Kom direct onder de aandacht bij hun met de 
Accountantweek.nl nieuwsbrief: duizenden accountants lezen elke 
werkdag het laatste nieuws.

3 Maak gebruik van het multimediale netwerk van de Accountantweek 
Community met Accountantweek.nl, de Accountantweek.nl 
nieuwsbrief, de LinkedIngroep en het Twitter kanaal Accountantweek.

4 Word zichtbaar op het toonaangevende event voor accountants, de 
Accountancy Expo via Accountantweek.nl.

https://corporate.alexvangroningen.nl/product/accountancy-expo


AccountantWeek Online

Bekijk hier ook de mogelijkheden om partner te worden de Accountancy Expo

Nieuwsbrief Advertorial € 950,-

Een advertorial verhoogt de zichtbaarheid van uw merk en organisatie onder de lezers van AccountantWeek.nl. 
Uw advertorial wordt na het tweede nieuwsbericht in de AccountantWeek nieuwsbrief geplaatst. Zo is uw boodschap prominent 
zichtbaar.

• 300 tekens en een beeld van 180x180 px • productinformatie • doorplaatsing in nieuwsbrief 

Artikel € 950,- 

Deel uw kennis, expertise en visie met de lezers van Accountantweek.nl. In een artikel krijgt een deskundige uit uw bedrijf of een 
accountant of klantrelatie de kans zijn of haar kennis te etaleren op een manier die aansluit bij de agenda van de mkb accountant. 
De perfecte manier om uw merk en organisatie te presenteren aan onze invloedrijke lezersgroep. Samen met de redactie wordt het 
thema bepaald en de invulling daarvan. Samen gaan we voor kwaliteit en impact van uw expertartikel. Zo helpen wij u om uw 
‘thought leadership’ te tonen. Uw artikel wordt doorgeplaatst in de Accountantweek.nl nieuwsbrief.

• 500-1000 woorden • Samenwerking redactie • Geen productinformatie • Doorplaatsing in nieuwsbrief

Whitepaper € 950,-

Via een whitepaper biedt u de accountants en mkb-adviseurs uitleg, diepgang en expertise op relevante thema’s. Uw whitepaper 
geeft concrete en uitgebreide antwoorden op belangrijke vraagstukken. Uw whitepaper wordt opgenomen in de AccountantWeek 
Whitepaper Bibliotheek en gepresenteerd als een te downloaden pdf. Geïnteresseerde lezers kunnen de whitepaper downloaden 
waarna u per email contact kunt  opnemen. 

• PDF in AccountantWeek Whitepaper Bibliotheek • vermelding in nieuwsbrief • inclusief email adressen

Bekijk een expertinterview  >

Bekijk een online advertorial  >

Bekijk een whitepaper  >

https://corporate.alexvangroningen.nl/product/accountancy-expo
https://accountantweek.nl/artikel/dion-florack-easyzzp-ubl-herkenningsgraad-wordt-steeds-groter
https://dynamic.financieel-management.nl/newsletter.php?id=7178
https://accountantweek.nl/whitepaper/in-negen-stappen-meer-toegevoegde-waarde-voor-de-clienten-van-uw-accountantskantoor


AccountantWeek Online

Vragen over adverteren? Neem gerust contact op:
Daniël Papendorp | Community Manager Accountancy | 020 639 00 08 | 06 1130 4082 | dpapendorp@alexvangroningen.nl

Bannering € 45,-  CPM

Accountantweek.nl biedt twee prominente banners op de homepage. U kunt kiezen uit de Leaderboard (728 x 90) bovenaan de 
homepage of de Rectangle (300 x 250) bovenaan in de rechterkolom. Toon uw boodschap in deze aantrekkelijke advertentie ruimte 
en creëer awareness en leads. Uw campagne en call to action bereiken zo duizenden lezers.

• Zichtbaar op Accountantweek.nl bij alle bezoekers

Thema Nieuwsbrief € 4.500,- 

Een volledige nieuwsbrief over een door u gekozen thema waarin voor het hoofdartikel een interview met een van uw experts wordt 
afgenomen. Het onderwerp wordt op uw aangeven gezamenlijk met de redactie uitgewerkt. De expertise wordt geleverd door u en 
de redactie zorgt ervoor dat de inhoud waardevol is voor onze lezers. In dezelfde nieuwsbrief staat uw advertorial en een aantal 
artikelen die perfect aansluiten op het hoofdthema. De nieuwsbrief wordt naar alle nieuwsbrief abonnees van AccountantWeek.nl 
gestuurd.

• Expertartikel • online advertorial • verstuurd naar de lezers van de AccountantWeek.nl nieuwsbrief

Partnermailing € 4000,-

Wilt u in uw eigen huisstijl een mailing versturen aan een selectie of alle Opt-in nieuwsbrief abonnees van Accountantweek.nl? Op 
basis van onze database met Opt-in mailadressen zorgen wij dat uw nieuwsbrief bij de juiste lezersgroep terecht komt.

• Email in uw huisstijl • Verstuurd naar alle opt-in abonnees van de Accountantweek.nl nieuwsbrief

Bekijk een thema nieuwsbrief  >

Bekijk een partnermailing >

Bekijk een bannering  >

https://dynamic.financieel-management.nl/newsletter.php?id=8360
https://dynamic.financieel-management.nl/newsletter.php?id=8408
https://statics.accountantweek.nl/img/pictures/151508.png

