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Advertentiemogelijkheden  
 

 
 
 

Dank voor uw interesse in de mogelijkheden die Noloc biedt om uw zichtbaarheid 
binnen de doelgroep Loopbaanprofessionals te vergroten of te verstevigen. Noloc 
staat open voor het onder de aandacht brengen van passende aanbiedingen die 
relevant kunnen zijn voor onze leden en het vakgebied.  
 
Er zijn diverse mogelijkheden om uw aanbod onder de aandacht te brengen van de 
ruim 3.500 loopbaanprofessionals en jobcoaches die lid zijn van Noloc. We hebben ze 
voor u op een rij gezet: 

 
 

Adverteren op Noloc website (kosten pj) 
 

1. U kiest voor het onder de aandacht brengen van 1 vast product of dienst  
 
➢ uw aanbieding wordt voor één jaar gepubliceerd op de Noloc website 
➢ uw aanbieding wordt éénmaal per jaar gratis opgenomen in de Noloc Nieuwsflits 

(oplage 3.500-2022) 
➢ uw investering bedraagt € 495 per jaar excl. BTW 
 
2. U kiest voor het onder de aandacht brengen van 1 wisselend product of dienst  
 
➢ uw aanbieding én iedere wijziging daarin wordt daarnaast éénmaal gratis 

vernoemd in de Noloc Nieuwsflits 
➢ uw investering bedraagt € 495 per jaar excl. BTW + € 200 per wijziging op de 

Noloc-website  
 
3. U kiest voor het onder de aandacht brengen van meerdere producten of diensten  
 
➢ uw aanbieding wordt daarnaast gratis eenmaal per kwartaal vernoemd in de 

Noloc nieuwsbrief  
➢ uw investering bedraagt € 995 per jaar excl. BTW 
 

 

Adverteren in de Noloc Nieuwsflits 
 (incl. doorlinkmogelijkheid) 

 

De Noloc Nieuwflits informeert Noloc leden over verenigingszaken en ontwikkelingen 
binnen het vakgebied. De Nieuwsflits wordt naar ruim 3.500 professionals, 
Loopbaancoaches en Jobcoaches verstuurd. Verschijningsfrequentie 1x per maand in 
2022. 
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1. Eenmalig  
➢ uw investering bedraagt € 250 excl. BTW 
 
2. 1x per kwartaal  
➢ uw investering bedraagt € 495 excl. BTW 
 
3. Maandelijks  
➢ uw investering bedraagt € 995 excl. BTW 

 
 

Adverteren op de Noloc website én in de Noloc Nieuwsflits 

 
U ontvangt een korting van 15% op uw investering en de aanbieding bevat tenminste 
een Noloc korting van 10% van de gebruikelijke kosten.  
 
Van onze adverteerders verwachten wij dat zij Noloc leden een korting aanbieden 
van tenminste 10% op de reguliere kosten van het de onder de aandacht gebrachte 
product / dienst.  

 

 

Vermelding als opleider in het opleidingsoverzicht op  
Noloc website 

 
U wilt als opleider het opleidingsaanbod onder de aandacht te brengen van Noloc-
leden? Noloc biedt een aantal interessante mogelijkheden. Alle informatie om een 
opleiding, cursus of training te vermelden in het opleidingenoverzicht, inclusief 
plaatsingscriteria en plaatsingstarieven vindt u via www.noloc.nl/opleidingen. 
 
Heeft u interesse in profileringsmogelijkheden van uw product of dienst via Noloc? 
Neem contact op met het Noloc Secretariaat via mailto:info@noloc.nl of 033 
2473475.  
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