
Het NOT E-zine staat boordevol interessante en inspirerende (achtergrond) artikelen over vernieuwende ontwikkelingen in de 
onderwijsbranche, gerelateerd aan de NOT beurs. NOT E-zine wordt op twee momenten (in december en in januari) voorafgaand 
aan de beurs verstuurd. 

PrimaOnderwijs Januari editie bevat een NOT-special. In een deel van het magazine is aandacht voor de beurs, plaatsen we diverse 
inhoudelijke artikelen en krijgen exposanten een exclusief aanbod om in dit deel te adverteren. 

Tijdens de beurs wordt er een handout plattegrond uitgereikt aan alle bezoekers. Deze plattegrond bevat praktische 
(beurs)informatie, het programma van de workshops en sprekers en het exposantenregister. Op de plattegrond kunnen 
advertenties en/of logo’s geplaatst worden.  

Oplage NOT E-zine:    100.000 unieke e-mail adressen in het KO, PO en VO
Oplage PrimaOnderwijs magazine:      100.000 stuks 
Oplage Plattegrond:           20.000 stuks 
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Distributie

NOT E-zine 
(voorbeeld ter illustratie)

NOT E-zine, PrimaOnderwijs Special en plattegrond 2023 – Tariefkaart

Handout plattegrond
(voorbeeld ter illustratie)

Contactgegevens reserveren en informatie: account@edg.nl 030 - 241 70 21

E-zine

Voorafgaand aan de beurs wordt het NOT E-zine digitaal verspreid aan:

●   kinderdagverblijven   ●   basisscholen   ●   voortgezet onderwijs   ●   besturen PO/VO 

Voorafgaand aan de beurs wordt het PrimaOnderwijs magazine verspreid aan:

●   basisscholen   ●   voortgezet onderwijs   ●   besturen PO/VO
  
Tijdens de beurs wordt de handout plattegrond uitgereikt aan alle bezoekers.

dit heb 
je nodig!

de basis op orde

Lezen

 Schrijven

Rekenen

 Burgerschap

Digitale vaardigheden



 







Ingrediënten

Nummer 1 / September 2022

www.primaonderwijs.nl / verschijnt 5x per jaar  

Terug naar 
de basis

‘We hebben het onszelf 
te ingewikkeld gemaakt’

Wat hebben 
leerkrachten nodig?

Pascal, Anouk en Bas 
geven antwoord

Campagne 
Springlezend
Leerkrachten en 
leesopvoeding

PrimaOnderwijs

Omvang Beeld* Video** Tekst Tarief

1/1 pagina branded content 300 dpi Link naar YouTube of Vimeo Max. 400 woorden € 1.695,-

1/2 pagina branded content 300 dpi Link naar YouTube of Vimeo Max. 200 woorden €    875,-

1/4 pagina branded content (horizontaal) 300 dpi Link naar YouTube of Vimeo Max. 100 woorden €    450,-

* Bij inzet van eigen huisstijl s.v.p. eigen fonts (woff, ttf, svg of eot) en kleurstaal aanleveren. 
** Video’s kunnen in het NOT E-zine getoond worden, dan ook een YouTube of Vimeo URL aanleveren.

NOT E-zine  Oplage 100.000

Branded content 
Branded content is een vorm van adverteren waarbij een organisatie, product of dienst wordt beschreven in een inhoudelijk artikel.

NOT-/Beursgids
2023 Versie 1.0  |  Januari 2022

Voor 
ontwikkeling

én groei!



Plattegrond  Oplage 20.000

Formaat Breedte x hoogte Tarief

1/1 advertentie 130  x 89 mm € 1.695,-

1/2 advertentie 62,5 x 89 mm €    995,-

  Advertentie

 Logo op de plattegrond
Aanleveren Tarief

Logo (bij voorkeur EPS bestand, min. 300 dpi) €    750,-
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Alle genoemde bedragen zijn excl. BTW.

PrimaOnderwijs NOT Special  Oplage 100.000

Formaat Breedte x hoogte (zetspiegel) Breedte x hoogte (bladspiegel) Tarief

1/1 advertentie 172  x 265 mm 192  x 285 mm* € 2.950,-**

1/2 advertentie 172 x 127,5 mm 192 x 142,5 mm € 1.625,-**

1/4 advertentie  83,5 x 127,5 mm  96 x 142,5 mm €    875,-**

* + 5mm rondom i.v.m. afsnede. 
 
**Eenmalige tarieven, alleen voor exposanten.
Naast het plaatsen van reguliere advertenties is het plaatsen van branded content ook mogelijk. Informeer naar de mogelijkheden.

Advertentie

Verschijningsdatum Aanleverdatum

Branded content NOT E-zine 14 december 2022 25 november 2022

PrimaOnderwijs magazine 10 januari 2023 5 december 2022*

Advertentie plattegrond 24 januari 2023 20 december 2022*

Logo plattegrond 24 januari 2023 20 december 2022*

* Deze aanleverdata zijn alleen geldig voor drukgereed advertentiemateriaal.

Verschijnings- en aanleverdata

● 1/2 branded content E-zine  € 875,-
● Logo op plattegrond € 750,-
● 1/4 adv. PrimaOnderwijs € 925,-

Bronzen pakket

€ 2.150,- 

(normaal € 2.470,-)

Maak gebruik van één van de voordelige actiepakketten:

Zilveren pakket

€ 3.400,- 

(normaal € 4.070,-)

Gouden pakket

€ 5.650,- 

(normaal € 7.090,-)

● 1/1 branded content E-zine  € 1.695,-
●  Logo op plattegrond €    750,-
● 1/2 adv. PrimaOnderwijs € 1.625,-

● 1/1 branded content E-zine  € 1.695,-
●  Logo op plattegrond €    750,-
●  1/1 adv. PrimaOnderwijs € 2.950,-
●  1/1 adv. Plattegrond € 1.695,-

Contactgegevens reserveren en informatie: account@edg.nl 030 - 241 70 21


