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NSO RETAIL MAGAZINE 2021 EN NSO RETAIL MARKTGIDS 2021/2022

ADVERTENTIEVORM
2/1 pagina  € 2.295
1/1 pagina € 1.650
1/2 pagina € 1.125
1/3 pagina € 775
1/4 pagina € 595

SPECIALE POSITIES 
Achterpagina    plus 20% 
Omslag binnenwerk   plus 15% 

BEDRIJF IN BEELD 
Inhoudelijk vormgegeven en getoetst door redactie 
2/1 pagina (spread)  € 2.250,00 
1/1 pagina   € 1.650,00

STAFFELKORTING 
Bij afname binnen een jaar van: 
2 pagina’s 7,5%
3 pagina’s 10%
4 pagina’s 12,5%
5 pagina’s 15%
6 pagina’s  17,5%
vanaf 7 pagina’s  20%

De staffelkorting is ook mogelijk in combinatie met adverteren in de  
NSO Retail MarktGids 2021/2022

Hét vakblad voor 

ondernemers met 

een tabaks- en 

gemakswinkel in 

een oplage van 

4.000 stuks

Over NSO Retail Magazine 

Het NSO Retail Magazine verschijnt acht keer per jaar in een oplage van ruim 4.000 
stuks. Het vakblad geeft informatie over alle productgroepen in de tabaks- en 
gemaksdetailhandel: lectuur, kantoorartikelen, kansspelen, rookwaren, wenskaarten, 
zoetwaren, boeken, post- en pakketdiensten, gelddiensten, et cetera. In ieder nummer 
wordt ook een actueel en relevant ondernemersthema belicht.

NSO Retail Magazine wordt gelezen door de zelfstandige ondernemers in de branche 
en door iedereen die verder beroepsmatig bij de branche betrokken is en al dan niet 
aangesloten is bij een winkelformule of inkoopcombinatie als: AKO, Bruna, Compaenen, 
CIGO, Primera, The Readshop, Vivant, Tabac & Gifts en Limtaco Nederland. Daarnaast 
wordt het vakblad verspreid naar leveranciers, fabrikanten, groothandel en bij de 
branche betrokken instellingen en bureaus.

Alle tarieven zijn in euros excl. BTW.
Bovenstaande tarieven gelden voor de reguliere nummers èn voor de NSO Retail MarktGids 2021/2022

Advertentie
tarieven

PRODUCTINFORMATIE IN RUBRIEK FOCUS 
maximaal 80 woorden tekst en beeld 
Gratis bij afname van 3 of meer 1/1 advertenties 
Losse vermelding € 375,-

BIJSLUITER (MAX. A4) 
1/1 paginaprijs + € 275,00 technische kosten/ bijdrage in porto

VERSCHIJNINGSDATA 
vermelde thema’s zijn onder voorbehoud 

AANLEVERSPECIFICATIES ADVERTENTIES - CERTIFIED PDF
•  Gebruikte fonts in de uiting moeten zijn ingesloten.
•  Alle kleuren dienen CMYK te zijn (geen PMS- of RGB-kleuren)
•  De beelden in de advertentie dient een resolutie van minimaal 300 dpi te hebben.
•  Indien het bestand aflopend geplaatst wordt, zorg dan voor een minimale afloop 

van 3 mm (bleed), i.v.m. afsnijden.
•  De pdf dient voorzien te zijn van snijtekens.
•  Er dient gebruik gemaakt te worden van een transparantieafvlakker.

TECHNISCHE SPECIFICATIES NSO RETAIL MAGAZINE  

thema 

2e jaargang
Januari 2020 

1
Wet- en 

regelgeving
Overheidsmaat

regelen nopen tot 

harde keuzes.

MARCO IS BACK IN BUSINESS
Oudste tabaksspeciaalzaak van Nederland in andere handen

Koffie biedt kansen, 
maar alleen bij duidelijke 
ommezwaai winkel

Thema eten en drinken

Il Regalo di Raika doet 
alles net even anders

Koploper
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Editie Assortimentsthema Verschijning (ovb) Sluiting 

1 Trends & Ontwikkelingen 29 januari  15 januari 

2 Koffie, Thee & Zoetwaren 5 maart   19 februari 

3 Elektronische Dampwaren 16 april  2 april 

4 Kansspelen 28 mei  14 mei 

5 Sigaren 9 juli  25 juni 

NSO Retail MarktgGids 2021/2022 9 juli  25 juni 

6 Wenskaarten en Cadeaus 17 september  3 september 

7 Shop-in-Shop 29 oktober  15 oktober 

8 Tabak 10 december  26 november 

   
 

Formaten Staand Liggend 

Bladspiegel 210 x 297 mm n.v.t.

Zetspiegel 185 x 265 mm n.v.t.

1/1 pagina full colour 210 x 297 mm n.v.t.

1/2 pagina full colour 90 x 265 mm 185 x 130 mm 

1/3 pagina full colour 58 x 265 mm n.v.t.

1/4 pagina full colour 90 x 130 mm 185 x 60 mm 



NSO RETAIL MAGAZINE 2021 EN NSO RETAIL MARKTGIDS 2021/2022

ADVERTENTIEVORM
2/1 pagina  € 2.295
1/1 pagina € 1.650
1/2 pagina € 1.125

STAFFELKORTING 
Bij afname binnen een jaar van: 
2 pagina’s 7,5%
3 pagina’s 10%
4 pagina’s 12,5%
5 pagina’s 15%
6 pagina’s  17,5%
vanaf 7 pagina’s  20%

De staffelkorting is ook mogelijk in combinatie met adverteren in de NSO Retail Magazine 

‘Een handig  

naslagwerk en  

bewaargids 

waar vanuit  

de markt en  

ondernemers veel 

vraag naar is!’

Over NSO Retail MarktGids 2021/2022

De NSO Retail MarktGids zal ook in 2021 uitgegeven worden. Het is een handig 
naslagwerk en bewaarboekje waar vanuit de markt en ondernemers veel vraag naar is! 
De MarktGids bevat markt- en branche-ontwikkelingen, de omzetmonitor en veel 
informatie over alle assortimentsgroepen die verkocht worden in de Nederlandse 
tabaks- en gemakswinkels. De NSO Retail MarktGids 2021/2022 verschijnt in de maand 
juli in een oplage van 5.000 stuks.

TECHNISCHE SPECIFICATIES NSO RETAIL MARKTGIDS 
Formaten Staand Liggend 

Bladspiegel 165 x 230 mm n.v.t.

1/1 pagina full colour 150 x 219 mm n.v.t.

1/2 pagina full colour n.v.t. 150 x 107 mm 

SPECIALE POSITIES 
Achterpagina    plus 20% 
Omslag binnenwerk   plus 15% 

MOGELIJKHEDEN VOOR BEDRIJFSVERMELDING  
Plaats van NAW-gegevens   Gratis in 1 rubriek
(bedrijfsnaam, adres, telefoonnummer)
Plaatsing van NAW-gegevens COMPLEET  € 295,- 
(NAW + e-mail en website en logo)

MOGELIJKHEDEN VOOR PLAATSING VAN PRODUCTENOVERZICHT   
1/1 assortimentspagina incl. NAW COMPLEET  €  950,- 
1/2 assortimentspagina incl. NAW COMPLEET  €  450,-

2020 
2021

Ekkersrijt 7601, 5692 HR SON  Convenience Concept    

Meer informatie?
Bent u een gepassioneerde ondernemer en wilt u zich aansluiten bij een van onze (club)formules?  
Voor meer informatie over de formules en clubs die onderdeel zijn van het retailformulehuis  
Convenience Concept neem contact op met het servicekantoor.
T: 088 126 10 00 - E: info@convenienceconcept.nl - www.convenienceconcept.nl

Join the club bij Convenience Concept!

SAMEN
GROEIEN

Convenience Concept is een modern
formule huis voor winkelondernemers
die vooruit willen! Wij geloven in de 
passie en expertise van ondernemers. 
Met ruim 220 aangesloten winkels is
Convenience Concept één van de 
grootste retailhuizen in de tabaks- en 
gemakssector met onder andere de 
landelijke formules CIGO,  Compaenen 

& Smaakgilde Compleet.

Heeft u als ondernemer een voorliefde voor Kansspelen of voor Wenskaarten & Cadeaus en  
bent u op zoek naar verdieping en extra ondersteuning op dit vlak? Bij Convenience Concept 
vindt u de perfecte clubformules voor de echte specialisten.
 

Voor welke club gaat u?

CONVENIENCE
CONCEPT SAMEN

GROEIEN

Compleet
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