
Mediakit 2022

Adverteren bij de MOA



Adverteren op MOA.nl

Communiceer gericht met beslissers 
in het vakgebied marktonderzoek, 

digital analytics, data-science en  
marketing insights.

It’s all about insights

Aantal bezoekers
Ruim 16.000 unieke 

bezoekers per maand
Profiel 

MOA-leden, niet-leden, waaronder 
opdrachtgevers op zoek naar  
een geschikt bureau om mee  

samen te werken en bezoekers  
op zoek naar specifieke informatie 

over marktonderzoek of  
vacatures binnen het vakgebied.

* Alle genoemde prijzen zijn excl. 21%BTW



Standaard banners
Rectangle - 300x250

Leaderboard - 728x90

€ 500,-* 
per maand

Combinatie banner  
MOA.nl en MOA Flash € 850,-* 

per maand

Combinatie banners 
MOA.nl, MOA Flash en  

Daily Data Bytes.nl € 1.195,-*
per maand

Display ads MOA.nl
 
Bij display ads betaal je voor online 
advertentieruimte om jouw doelgroep te 
bereiken. Display ads zijn dé manier om op 
te vallen met je bureau, merk of campagne. 
Wil je je gezicht laten zien, meer bekendheid 
en exposure krijgen en dus ook meer 
kansen op succes, dan is regelmatig inzetten 
van advertenties een zichtbaar effectieve 
methode. Wij leveren er de nieuwsgierige 
lezers en kijkers bij! 

It’s all about insights

Aanlevervoorwaarden advertenties
• De URL van de landingspagina. 
•  Aanleveren als (animated) .gif, .jpg, of .png.
 
Materiaal graag uiterlijk vijf werkdagen voor livegang 
aanleveren bij sales@moa.nl. Bij te laat aanleveren kan het zijn 
dat de datum van livegang opgeschoven moet worden. Mocht 
de planning al vol zitten, dan zullen we een nieuwe datum 
overeen moeten komen die afhankelijk is van de beschikbare 
ruimte.

Gedragsvoorwaarden advertenties 
•  De uiting mag een computer, smartphone of tablet niet 

vertragen of laten vastlopen. 
• Geen 100% transparante achtergrond (max 50%). 
• Een uiting mag max. 3 keer loopen. 
• Een uiting moet een duidelijke CTA hebben. 

* Alle genoemde prijzen zijn excl. 21%BTW



MOA Flash
 
Het exclusieve ledenbulletin van de MOA. 
MOA Flash is de maandelijkse, digitale 
nieuwsbrief voor onze ± 1.500 MOA-leden.  
In de Flash vind je o.a. het laatste nieuws 
uit de markt, MOAgenda activiteiten,  
ledennieuws en vacatures.

Prijs is voor plaatsing in 1 editie  
(plaatsing meerdere edities op aanvraag)

Standaard banners
Rectangle - 300x250

Leaderboard - 728x90

€ 500,-* 
per maand

Combinatie banner  
MOA.nl en MOA Flash € 850,-* 

per maand

It’s all about insights

Aanlevervoorwaarden advertenties
• De URL van de landingspagina. 
•  Aanleveren als (animated) .gif, .jpg, of .png.
 
Materiaal graag uiterlijk vijf werkdagen voor livegang 
aanleveren bij sales@moa.nl. Bij te laat aanleveren kan het zijn 
dat de datum van livegang opgeschoven moet worden. Mocht 
de planning al vol zitten, dan zullen we een nieuwe datum 
overeen moeten komen die afhankelijk is van de beschikbare 
ruimte.

Gedragsvoorwaarden advertenties 
•  De uiting mag een computer, smartphone of tablet niet 

vertragen of laten vastlopen. 
• Geen 100% transparante achtergrond (max 50%). 
• Een uiting mag max. 3 keer loopen. 
• Een uiting moet een duidelijke CTA hebben. 

* Alle genoemde prijzen zijn excl. 21%BTW



Vacatures
 
Op zoek naar de juiste persoon voor een 
aantrekkelijke baan binnen je bedrijf of 
bureau? Plaats je vacature op de MOA-
website en in de MOA Flash. Zo val je op bij 
alle insights professionals, data-scientists en 
marktonderzoekers die je graag als nieuwe 
collega wilt verwelkomen.

Vacatureplaatsing 
MOA.nl

€ 595,-* 
per maand

Combinatieplaatsing  
MOA.nl en MOA Flash € 695,-* 

per maand

Combinatieplaatsing 
MOA.nl, MOA Flash en  

Daily Data Bytes.nl € 795,-* 
per maand

It’s all about insights

Specificaties tekst en beeld 
• Titel van max. 40 woorden, inleiding van max. 3 zinnen 
•  Vermelding van standplaats, aantal uren,  

contactpersoon en telefoonnummer 
• Solliciteerlinks in de tekst opnemen 
• Aanleveren in  Word met logo van max. 300x300px, 72dpi

Meten 
•  Wij meten het aantal impressies op de overzichtspagina,  

op artikelviews en CTR
• Impressietracker/UTM-URL mag worden aangeleverd 
•  Resultaten worden gemeten via Google Analytics 

Voorwaarden 
• De vacature wordt gepubliceerd op MOA.nl (min. 1 mnd) 
• Doorplaatsing kan in de MOA Flash of op DailyDataBytes.nl
• Plaatsing vacature overzicht en positie in de sidebar 
•  De adverteerder zorgt ervoor dat beeld- en videomateriaal 

vrij is van auteursrecht en sluit hiervoor een overeenkomst 
met MOA. 

NB. Na publicatie geen correctie meer mogelijk.
* Alle genoemde prijzen zijn excl. 21%BTW



Events – bereik je publiek!

Organiseer je een event? Maak het bekend via 
ons platform en wij promoten het!  
We kunnen op heel veel manieren de mensen 
bereiken die je zoekt. Kom eens praten over 
de mogelijkheden. 

Plaatsing in MOA- 
agenda en Daily Data 

Bytes agenda

€ 300,-*

Uitgelicht als artikel 
in de Daily Data Bytes 

nieuwsbrief € 500,-* 

Specificaties tekst en beeld
• De event-tekst telt max. 320 woorden
• Titel van max. 40 woorden en Inleiding van max.50 woorden
• CTA-links in de tekst opnemen
• Aanleveren in een Wordbestand
• Beeld aanleveren van minimaal 1920x1080px, 72dpi

Meten
•  Wij meten het aantal impressies, de artikelviews en CTR
• Impressietracker/UTM-URL mag worden aangeleverd
• Resultaten worden gemeten via Google Analytics

Optie tegen meerprijs nieuwsbrief:
Na het versturen van de nieuwsbrief volgt een rapportage op 
basis van de resultaten

Voorwaarden
•  Het event wordt tot de start gepubliceerd op MOA.nl en 

DailyDataBytes.nl
•  De adverteerder zorgt ervoor dat beeldmateriaal vrij is van 

auteursrecht en sluit hiervoor een overeenkomst met MOA.
•  Aanleveren materiaal minimaal 5 werkdagen voor livegang 

via sales@moa.nl

NB. Na publicatie geen correctie meer mogelijk.

* Alle genoemde prijzen zijn excl. 21%BTW



Interesse of een vraag?
Neem dan contact op met  
Tjitske Buurman via tjitske@moa.nl
of bel met +31 (0)20 5810 716


