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Marktinformatie
Boerenbusiness.

Boerenbusiness biedt jou als adverteerder het perfecte podium om de juiste
je de keuze uit een groot aantal mogelijkheden. Naast adverteren op de website, in
de app of in nieuwsbrieven, kun je ook denken aan een logolink, een business case,
een video voor het marktbericht of een infomercial. Kortom: bij Boerenbusiness heb
je volop mogelijkheden om met jouw campagne een maximaal rendement te behalen.
Bij Boerenbusiness denken wij verder dan alleen adverteren. Met een eigen ICT- en
designafdeling kunnen wij je meer bieden dan alleen een plaats voor je campagne.
Onze specialisten denken met je mee over de campagnes en kunnen deze ook voor jou

Design & Development

ontwerpen. Denk daarbij ook aan het ontwikkelen van rekentools, het bouwen van een
website of landingspagina en/of het ontwikkelen van apps.

DCA Marketconsultancy & Risk management

De mogelijkheden zijn eindeloos! Heb je vragen over
de advertentiemogelijkheden bij Boerenbusiness.

Kennisdeling & Events

nl, wil je sparren of wil je samen bekijken welke
mogelijkheden jouw campagne het beste tot
zijn recht laten komen? Wij maken graag een

27
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Bannerformaten

afspraak met je.

0320 - 269 527

Moniek Oomen
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Videoproductiepakketten

Media Advies & Sales
m.oomen@boerenbusiness.nl

Alle in dit document opgenomen informatie is
met de grootste zorgvuldigheid samengesteld.
De juistheid en volledigheid van deze informatie
kan echter niet worden gegarandeerd.
DCA Multimedia en de bij deze uitgave
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boodschap bij jouw specifieke doelgroep onder de aandacht te brengen. Hierbij heb
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et maandelijks 184.866 unieke bezoekers is Boerenbusiness de belangrijkste
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14

21

Direct adverteren bij
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Ijzersterk in online media

Bereik

Lezersprofiel:

DCA MultiMedia is het online mediabedrijf van DCA Groep,

Met een bereik van bijna 185.000 unieke bezoekers per

De gemiddelde akkerbouwer op Boerenbusiness is 54 jaar

waarin alle media activiteiten gebundeld zijn. Deze activiteiten

maand is Boerenbusiness marktleider op het gebied van

oud, heeft een bedrijf van 100 hectare of meer en is op mbo

bestaan uit het uitgeven van diverse online titels, zoals

agrarisch nieuws. Van de bezoekers komt 40% dagelijks op

of hbo niveau opgeleid. Onze akkerbouwdoelgroep bevindt

Boerenbusiness.nl en Gond-Markt.nl. Daarnaast biedt DCA

de website en 37% bezoekt Boerenbusiness meerdere keren

zich in heel Nederland, met uitschieters in Zeeland (23%),

MultiMedia ook in huis mediaoplossingen voor externe

per week.

Flevoland (17%) en Groningen (15%).

partijen op het gebied van design, ICT en video.
De gemiddelde melkveehouder op Boerenbusiness is

Nieuwsbrieven

49 jaar oud en heeft een bedrijf met 150 of meer koeien.

Boerenbusiness.nl

Uit het lezersonderzoek blijkt dat het grootste deel

Met Boerenbusiness.nl heeft DCA MultiMedia een groot bereik

van de bezoekers (34%) Boerenbusiness kent via de

binnen de agrarische sector. Boerenbusiness.nl is een van de

nieuwsbrieven.

meest bezochte websites voor moderne topondernemers

800.000 nieuwsbrieven per e-mail. De grootste groep zijn de

in de landbouw en agribusiness. De redactie brengt nieuws

dagelijkse nieuwsbrieven (daily’s) welke zijn gesegmenteerd

en duiding van de belangrijkste agrarische markten, maar

per sector. Deze gratis nieuwsbrieven worden rond het

ook van onderwerpen als politiek, duurzame energie,

middaguur verstuurd, zodat lezers (abonnees & niet-

agribusiness en ondernemerschap. Naast nieuws publiceert

abonnees) tijdens hun lunch op de hoogte worden gehouden

Boerenbusiness ook interviews, opinies en achtergronden.

van het laatste nieuws. In totaal zijn er dagelijks 34.000

Uit ons lezersonderzoek blijkt dat bezoekers met name naar

ontvangers van de Boerenbusiness Daily, verspreid over de

de website komen voor het nieuws (51%) en voor marktcijfers

sectoren akkerbouw, melkveehouderij, varkenshouderij en

en noteringen (22%). Verder wordt de website bezocht voor

overig. Daarnaast ontvangen abonnees van Boerenbusiness

het forum (10%), de termijnmarktkoersen (9%) en de video’s

wekelijks een extra nieuwsbrief met het belangrijkste nieuws,

(6%). Omdat wij bij Boerenbusiness als geen ander weten

achtergronden en analyses zodat zij niets missen van wat er

Waardering

dat boeren en mensen uit de agribusiness niet de hele dag

wordt gepubliceerd.

Uit ons lezersonderzoek blijkt dat onze bezoekers ons

Boerenbusiness

verstuurt

maandelijks

het laatste nieuws direct binnen handbereik en houden wij
je door middel van pushberichten op de hoogte van het
belangrijkste nieuws.

nieuwsvoorziening

Boerenbusiness app
Ruim 16.700 mensen maken gebruik van de Boerenbusiness
app. Deze app is gratis te downloaden voor smartphone en
tablet. Abonnees van Boerenbusiness kunnen gemakkelijk

Boerenbusiness is voor 100% een online medium. Naast
staat

Boerenbusiness

ook

voor

kennisdeling. Via congressen, workshops, seminars en
trainingen houden wij boeren en de agribusiness op
de hoogte van de ontwikkelingen in de markt, geven wij
ondernemers handvatten wat betreft risicomanagement
en bieden wij ondernemers een platform om met elkaar te
sparren en te debatteren. Kennis omzetten in rendement,
dat is waar Boerenbusiness voor staat.

Melkveehouders op Boerenbusiness zijn verdeeld over de
provincies, waarbij Noord-Brabant (22%) en Overijssel (22%)
boven de rest van Nederland uitsteken.
De gemiddelde varkenshouder op Boerenbusiness heeft
een leeftijd van 48 jaar en een bedrijf bestaande uit 500 of
meer fokzeugen en ruim 1.800 vleesvarkens. Deze doelgroep
heeft gemiddeld een mbo opleiding afgerond en komt
voornamelijk uit de bekende varkensgebieden: Gelderland
(29%) en Noord-Brabant (29%).

gemiddeld het rapportcijfer 8 geven. Ook onze adverteerders

achter de computer zitten, hebben wij als eerste in Nederland
een agrarische nieuws-app gelanceerd. Hiermee heb je

Ook hier is het gemiddelde opleidingsniveau mbo of hbo.

inloggen op de app. Bij belangrijk nieuws ontvangen zij
direct een pushbericht op hun telefoon. Deze pushberichten
worden per sector verstuurt, waardoor alleen de doelgroep
het bericht ontvangt.

waarderen ons met het rapportcijfer 8. 80% van de
Boerenbusiness abonnees zou het abonnement aanbevelen
aan een collega.

Over
Boerenbusiness.nl
B

oerenbusiness is een innovatief, relatief jong en fris medium dat geheel autonoom weet
te groeien in een krimpende sector. De focus van de jonge, gedreven en deskundige

redactie ligt op de productie van nieuws en duiding van de belangrijkste agrarische markten

Unieke bezoekers

Paginaweergaven

Gemiddelde duur

per maand

per maand

per sessie

BOERENBUSINESS.NL

184.866

1.436.358

01:56

BB APP

5.209

524.130

03:35

Unieke weergaven

Paginaweergaven

Gemiddelde duur

Per maand

per maand

per pagina

245.834

320.010

01:44

AKKERBOUW
AARDAPPEL

215.338

287.238

01:47

UIENMARKT

69.152

83.405

01:10

GRAAN & GRONDSTOF

58.733

69.287

01:33

MELK & VOER

161.445

180.554

02:03

VARKENS & VOER

76.709

86.512

01:30

MEST

35.453

38.927

02:07

FINANCIEEL

94.872

103.489

03:09

Deze cijfers zijn gemeten over één maand in 2019, en kunnen per maand afwijken.

(grote akkerbouwgewassen, zuivel-, varkens-, mest-, voer-, en grondstoffenmarkten), politiek,
duurzame energie, agribusiness en ondernemerschap. Dagelijks brengt Boerenbusiness
nieuws, interviews, opinies en achtergronden voor vooruitstrevende boeren en agribusiness in
Nederland.
De doelgroep van Boerenbusiness bestaat uit de boeren en agribusiness die zich richten op de
toekomst. Dat is ook terug te zien in de onderwerpkeuzes en werkwijze van de redactie. Behalve
geschreven berichten, brengt Boerenbusiness veel informatie over via video’s. Dit doen we door
middel van marktflitsen en uitgebreide marktupdates. De producties zijn in huis gemaakt door
de marktexperts op de redactie.
Daarnaast zenden we wekelijks BB TV interviews uit met spraakmakende gasten uit de agrarische
sector. Daarbij maken we ook gespecialiseerde uitzendingen over juridische zaken, fiscale
onderwerpen en ondernemerszaken. Dit doen we met medewerking van onze deskundige
partners.
Boerenbusiness onderscheidt zich van andere agrarische media door zich hoofdzakelijk
te focussen op online producties voor de toekomstgerichte akkerbouwer, veehouder en
agribusiness in Nederland. Het nieuws, de informatie en de kennisdeling is erop gericht boeren
en agribusiness verder te helpen bij het boeren in hun business.

Bereik jouw doelgroep
door te adverteren op
Boerenbusiness.nl
1.436.358
paginaweergaven per maand

bezoekt de website dagelijks

1:56
minuten per bezoek

2,93
paginaweergaven per bezoek

De website voor

Need to know

184.866

Gemiddelde

agrarische

marktinformatie en

unieke bezoekers

bezoekersleeftijd

topondernemers

prijsontwikkelingen

per maand

35-65 jaar

www.boerenbusiness.nl

32%

Boerenbusiness.nl
Fullbanner
Een fullbanner kan op bijna elke gewenste pagina geplaatst worden.
Boerenbusiness heeft 3 fullbannerplekken per pagina op zowel de
homepage als de diverse sectorpagina’s.
Afmeting		

565 x 100 px

Aanleverspecificaties

max. 500 kb .gif, .jpg of HTML5

Billboard
Met een billboard zet je jouw boodschap in de spotlight. Met een
plaatsing over de maximale breedte van de website trek je de
aandacht.

Adverteren op de sectorpagina’s
Adverteren op de homepage of de sectorpagina’s van Boerenbusiness betekent direct de juiste boodschap
onder de aandacht van jouw doelgroep brengen. Elke advertentie heeft een clicktracker, waardoor de
resultaten van jouw advertentie direct zichtbaar zijn via het adverteerdersplatform.

Tip

Verlaag de drempel
Voor alles wat je vertelt of wat je wilt dat je bezoekers doen, is
laagdrempeligheid het toverwoord. Als je wilt dat ze een contactformulier
invullen, maak dit formulier dan zo kort mogelijk. Als je wilt dat ze
überhaupt een formulier invullen, geef dan aan dat het vrijblijvend is.
Hoe laagdrempeliger jouw website is, hoe makkelijker bezoekers actie
ondernemen!

Afmeting		

970 x 250 px

Aanleverspecificaties

max. 500 kb .gif, .jpg of HTML5

Rectangle
Een rectangle biedt je veel ruimte om jouw boodschap kwijt te
kunnen. Deze opvallende banner staat tussen de nieuwsstroom.
Afmeting		

320 x 260 px / 400 x 280 px

Aanleverspecificaties

max. 500 kb .gif, .jpg of HTML5

Logolink
Een logolink is snel, makkelijk en doeltreffend. Hiermee breng je een
bedrijfslogo onder de aandacht.
Aanleverspecificaties

max. 500 kb .gif, .jpg of html5, + 55 tekens
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Jouw doelgroep bereiken door
middel van targeting

Adverteren op basis van bezoekersprofiel
Binnen deze vorm van adverteren bieden wij de mogelijkheid om de advertentie alleen te tonen bij een
bezoekersprofiel naar keuze. Wil je bijvoorbeeld alleen akkerbouwers bereiken, dan wordt op basis van
onze gegevens de advertentie alleen getoond bij akkerbouwers die boerenbusiness.nl bezoeken. Zo heb je
zelf in de hand bij welke bezoekers jouw advertentie getoond wordt. Dit bezoekersprofiel wordt in overleg

Adverteren op basis van bezoekersprofiel, trefwoord of views
Een advertentie die precies op het juiste moment dé juiste bezoeker bereikt? Adverteren op basis van
bezoekersprofiel, trefwoord of views wordt steeds vaker ingezet om optimaal gebruik te maken van het
advertentiebudget. Op basis van je eigen doelstellingen kun je gericht en specifiek adverteren bij jouw
doelgroep. De advertenties worden aan de hand van het gedrag en de interesse van onze bezoekers op het
beste moment en op de juiste plek getoond. Dit betekent dat advertenties een stuk flexibeler en gerichter

samengesteld.

Adverteren op basis van trefwoord
Zoekt de bezoeker op een bepaald trefwoord of wordt er een relevant artikel gelezen dat aansluit bij jouw
product of dienst? Dan is het mogelijk om te adverteren op basis van trefwoord. Met deze functie wordt
jouw advertentie alleen getoond bij bezoekers die interesse tonen in relevante onderwerpen.

ingezet worden.

Adverteren op basis van views
Als laatste bieden we ook de mogelijkheid om te adverteren op basis van views. Dit houdt in dat de advertentie ingezet wordt met een vooraf gesteld doel. Wij kijken actief met je mee hoe we op een effectieve
manier deze doelstelling kunnen behalen.

Rectangle op artikelniveau
Jouw rectangle staat naast het nieuwsbericht, duidelijk in het zicht
en zonder irritatie op te wekken. Een goede manier van adverteren als je meer informatie wil verstrekken of als jouw boodschap is
gericht op kennisdeling.
Afmeting		

320 x 260 px

Aanleverspecificaties

max. 500 kb .gif, .jpg of html5

InRead op artikelniveau

Bannermogelijkheden per artikel

Een inRead video is een exclusieve manier om je commercial onder
de aandacht te brengen bij onze abonnees. Hierbij wordt jouw
video in het midden van het artikel geplaatst en zal deze automatisch afspelen zonder geluid. Wanneer de bezoeker met zijn muis
op de video gaat staan, wordt het geluid afgespeeld.

Alleen adverteren bij specifieke onderwerpen die van belang zijn voor jouw doelgroep? Met bannering op
artikelniveau komt jouw advertentie nog dichter bij de bezoeker die je wilt bereiken. Met een positie boven of in
het artikel van jouw keuze heeft de uiting een opvallende en prominente plek op de pagina.

Aanleverspecificaties

Via YouTube. MP4. of mov.

Fullbanner op artikelniveau
Direct een specifieke doelgroep bereiken doe je via bannering op

Tip

Wees geduldig

artikelniveau. Jouw advertentie staat opvallend en effectief bovenaan een artikel in de sector van jouw keuze.

Wees geduldig als je campagnes stuurt die gericht zijn op verkoop. Pas wanneer je

Afmeting		

565 x 100 px

ontvangers zo ver zijn om je product daadwerkelijk te kopen, zullen ze doorklikken

Aanleverspecificaties

max. 500 kb .gif, .jpg of html5

op een call-to-action (zoals ‘bestel direct’) om naar de bestelpagina te gaan. Je kunt
ontvangers sneller over de streep trekken door ze met een call-to-action (zoals ‘meer
informatie’) naar een pagina met meer informatie te leiden. Op de landingspagina geef
je informatie en probeer je ze alsnog naar de verkooppagina te leiden. Dit leidt niet
alleen tot een hoger klikpercentage, maar zorgt er ook voor dat je de effectiviteit van
jouw campagnes en de landingspagina apart kunt meten.
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Business Case
Een Business Case is de manier om jouw organisatie uitgebreid
onder de aandacht te brengen. Doordat je jouw kennis ter beschikking stelt, bouw je als organisatie aan autoriteit, het merkimago en
de naamsbekendheid. Alle publicaties in de Business Case worden
op Boerenbusiness.nl geplaatst in een in jouw huisstijl gemaakte
pagina. Er kunnen diverse publicaties geplaatst worden: advertorials,
BB TV interviews, video’s, downloads, klant reviews of de introductie
van een geheel nieuwe dienst of product.
Aanleverspecificaties

minimale afname 1 jaar

Sticky bericht
In een sticky bericht kun je jouw nieuwsbericht onder de aandacht
brengen. Op een opvallende plaats tussen het belangrijkste nieuws

Branded content
Het delen van kennis; dat is waar het om draait bij de mogelijkheden van branded content die Boerenbusiness
haar adverteerders biedt. Wij willen jouw informatie, product of dienst bij onze lezers onder de aandacht brengen.

heeft jouw boodschap een prominente plaats.
Aanleverspecificaties

Afbeelding en tekst

Gesponsord bericht
Jouw nieuwsbericht doorplaatsen op Boerenbusiness? Maak gebruik
van het gesponsorde bericht; jouw content zal zowel op de homepagina als de relevante sectorpagina’s worden doorgeplaatst. Jouw
artikel zal voor altijd vindbaar blijven op Boerenbusiness!

Tip

Aanleverspecificaties

Verhalende elementen
Goede branded content bevat verhalende elementen, waardoor de
boodschap zachter bij de doelgroep aankomt. Die verhalen moeten
kloppen bij jouw merkwaarden, maar ook bij de uitstraling van de titel en
het medium.

Hoofdfoto		

980 x 466 px

Artikelfoto’s		

Min. breedte 625 px, verhouding 3:2,

			

max. twee foto’s, zonder tekst.

r
Kijk voo
v
ie en
alle tar
ina 33
op pag

Langer de aandacht van de klant
met jouw eigen online video

Redactioneel overleg voor
een krachtige boodschap

www.boerenbusiness.tv

Jij bepaalt het onderwerp

Video voorzien van jouw
logo en begeleidende tekst

Jouw video is
vrij voor eigen gebruik

Opname in onze

Sectorgericht

professionele

jouw boodschap

tv-studio

promoten

Deel jouw nieuws,

Jouw eigen specialist

kennis, product

aan het woord

Infomercial
Een op maat gemaakte video om jouw kennis, product of dienst
onder de aandacht te brengen bij jouw doelgroep, voorzien van jouw
logo, verwijzingen, en een tekst van 300 tekens. Gemonteerd door
ons en voor jou vrij te gebruiken.
Tarief 		

€ 1.500,- per opname

Aanleverspecificaties Tekst maximaal 300 tekens

Infomercial op locatie
In de stal, op het land of bij jou op het bedrijf jouw boodschap op
video opnemen kan met een infomercial op locatie. Compleet
afgeleverd met jouw bedrijfslogo en voor jou vrij te gebruiken.

Online video mogelijkheden
Boerenbusiness heeft veel ervaring met het maken van video’s en heeft de beschikking over een eigen
professionele videostudio. Naast de dagelijkse marktupdates worden er ook interviews, weerberichten en
rubrieken met vaste gasten opgenomen.

Tarief 		

Op maat

Bumpervideo
Profiteer van de marktkennis van Boerenbusiness en plaats jouw
commercial voorafgaand aan de veelbekeken flitsen, updates of
interviews. Direct en effectief jouw doelgroep bereiken.
Afmeting		

Wat anderen zeggen

“Een plezierige partner“

“Boerenbusiness is een plezierige partner om mee samen te werken. Ze
zijn snel en accuraat en hebben veel verstand van de agrarische sector.
Bovendien bereiken we via dit kanaal een zeer groot deel van onze
doelgroep.”
- Olaf van Campen, Crop Manager – Marketing Adama

maximaal 10 seconden

Aanleverspecificaties mp4, .mov of youtube
Tarief

€ 500,- per week
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De eerste nieuwsapp
voor agrarisch Nederland

5.168
actieve gebruikers per maand

pagina- of artikelniveau

Beschikbaar voor
iOS en Android

Behaalt een CTR van wel 15%

Al het agrarische
nieuws in
zakformaat

Ruim 16.700
keer gedownload

Sectorspecifiek

Gratis

jouw boodschap

voor mobiel

bij jouw doelgroep

en tablet

Boerenbusiness App

Adverteren op

Appbanner sectorpagina
De Boerenbusiness app biedt jou als adverteerder de mogelijkheid
om te banneren op de sectorpagina van jouw keuze.
Afmeting

320 x 100 px

Aanleverspecificaties max. 500 kb .gif of .jpg

Appbanner artikelpagina
De Boerenbusiness app biedt jou als adverteerder de mogelijkheid
om op artikelniveau te banneren binnen de sectorpagina van jouw
keuze.
Afmeting

Mobiele mogelijkheden
Altijd en overal op de hoogte met de Boerenbusiness app, een unieke tool binnen de sector. Met
ruim 16.700 downloads dé manier om doelgroepgericht jouw boodschap onder de aandacht te
brengen.

Wat anderen
zeggen

“Wij bereiken een groot deel van
de echte ondernemers“
“Via Boerenbusiness bereiken wij continu een groot deel van de echte
ondernemers onder de boeren. Dat zijn mannen en vrouwen die niet bang
zijn om te ondernemen, die gaan door en doen! Daarbij zoeken zij hun eigen
onafhankelijk adviseur en die vinden ze via Boerenbusiness. Wat mij betreft zou
het ook de business site voor boeren mogen heten.”
- Peter Pals, directeur FarmersFunding

320 x 100 px

Aanleverspecificaties max. 500 kb .gif of .jpg
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Dagelijks jouw boodschap in
de mailbox van je doelgroep

Jouw boodschap
tussen het agrarische nieuws

product of dienst
Direct adverteren in de
mailbox van jouw doelgroep
Een advertorial of banner
zijn beiden mogelijk

800.000
nieuwsbrieven
per maand

Groot bereik
per sector

Dagelijks
overzichtelijk
in de mailbox

34.000
ontvangers van de
dagelijkse
nieuwsbrief

Boerenbusiness Nieuwsbrieven

Deel jouw nieuws, kennis,

Nieuwsbrief fullbanner
Met een banner val je het meest op: grote herkenning van jouw logo
en optimale naamsbekendheid creëren.
Afmeting

580 x 100 px

Aanleverspecificaties max. 100 kb .gif of .jpg
Tarief

€ 350,- per week

Nieuwsbrief advertorial
Verspreid jouw kennis en informatie tussen het nieuws.
Afmeting

Adverteren in de nieuwsbrief

375 tekens

Aanleverspecificaties Tekst 375 tekens, foto 160 x 106 px
Tarief

€ 350,- per week

Met het plaatsen van jouw boodschap in de nieuwsbrieven heb je een zeer groot bereik. Dagelijks worden
onze nieuwsbrieven gesegmenteerd naar onze doelgroep gestuurd; hierdoor komt jouw boodschap altijd bij
de door jouw gekozen doelgroep terecht.

Tip

Schrijf korte, eenvoudig te
begrijpen teksten

Ontvangers Daily
Daily - Akkerbouw				10.000
Daily - Melkvee				16.111

Teksten worden steeds minder gelezen. Schrijf korte, eenvoudig te begrijpen

Daily - Overig				12.900

teksten. Daardoor vergroot je de kans dat ontvangers alsnog de moeite

Daily - Varkens				5.500

nemen om ze door te lezen. Wanneer je teksten de aandacht hebben

Grondmarkt				40.000

getrokken en ontvangers deze lezen, is het belangrijk de boodschap snel

Weekly					34.000

over te brengen.
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Alle marktinformatie
beschikbaar voor collega’s
en vertegenwoordigers

Wordt gebruikt door

Beschikbaar vanaf
10 medewerkers

Voordelig
tarief
Op de hoogte van
alle markten

Alle collega’s een
eigen account

Altijd op de hoogte
van de laatste
marktinformatie

Voordelig tarief

Beschikbaar voor

voor bedrijven

alle sectoren

Agribusiness abonnement
Met het Boerenbusiness Agribusiness abonnement kan elke
medewerker binnen een bedrijf of organisatie onbeperkt alle
besloten artikelen en video’s bekijken op Boerenbusiness.nl. En nog
belangrijker: zij weten precies wat jouw afnemers of leveranciers met
een Boerenbusiness abonnement ook weten. Kortom: een must have
voor elke professionele organisatie.
Dit totaalpakket omvat toegang tot alle artikelen van Boerenbusiness
van de markten: zuivel, varkens, voeders, granen, grondstoffen, mest,
aardappelen, pootgoed, uien en rente.
Iedere medewerker in jouw organisatie krijgt:
•

Een eigen account voor het besloten gedeelte van
Boerenbusiness.nl.

Corporate oplossingen

•

Boerenbusiness.nl is niet alleen de grootste website voor agrarisch ondernermers, maar ook voor de

•

video-marktupdates.
•

Een maandelijks trendrapport over de ontwikkelingen in de
verschillende markten.
Altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws en de
marktinformatie.

agribusiness. Daarom hebben wij een uniek marktabonnement ontwikkeld dat in de groeiende behoefte
vanuit de agribusiness voorziet.

Toegang tot alle artikelen, marktanalyses en

•

Altijd goed geïnformeerd op pad.

•

Iedere werkdag volledige service m.b.t. de marktinformatie en/
of inloggen.

Wat anderen
zeggen

Agribusiness wordt onder andere al gebruikt door:
•

Rabobank

“Inhoudelijke kennis

•

ABN AMRO

•

Aviko

van de landbouwwereld“

•

Royal A-ware food group

•

Vreugdenhil dairy foods

•

Flynth

•

McCain

“Boerenbusiness is een uitstekende mediapartner om ondernemend
agrarisch Nederland te bereiken. Het team heeft een gedegen expertise

Afmeting		

op verschillende thema’s, zoals content, video en online media. Een
duidelijke meerwaarde is de inhoudelijke kennis van de landbouwwereld.”
- Corné Braber, Directeur AppsforAgri

*Meer personen mogelijk

vanaf €1.500,- voor 10 personen* / jaar
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Monitoring van de stand van het
gewas en de oogstverwachtingen

Nederlands groeiseizoen
in beeld

opbrengsten
Kennis en expertise over
het groeiseizoen
Visueel en digitaal
in kaart gebracht

Unieke
sponsormogelijkheden

Actualiteiten

Need-to-know

week tot week

marktinformatie en

in beeld

prijsprognoses

Marketingcampagne
op maat

Gewastour & Ruwvoertour

Vergelijking van

Wat doen we?

1.000.000
logo-views

Bodemanalyse, grondsoort en ras zijn belangrijke aspecten van de
percelen die direct na zaai in kaart worden gebracht in zogenoemde
perceelpaspoorten. Vervolgens worden opkomst, neerslag en
ziektedruk op de voet gevolgd, en in de loop van het seizoen zal ook
de vitaliteit van de gewassen bepaald worden. Zo komen we tot reële

Adverteren

opbrengstschattingen per referentieperceel. De informatie wordt

van maart tot

door middel van grafieken, foto’s en artikelen op de pagina van de

september

Gewastour en Boerenbusiness.nl getoond.
Daarnaast helpt het verzamelen, benchmarken en analyseren van
deze data ook de martkexperts van DCA om een marktverwachting
samen te stellen. Aan de hand van deze marktverwachting en de
stemming zal een prijsprognose afgegeven worden.

Boerenbusiness Gewastour

Kortom need-to-know informatie voor topondernemers, en een

Met maandelijks ruim 184.000 bezoekers is Boerenbusiness dé informatiebron voor topondernemers

Wat levert het u op?

in de akkerbouw, veehouderij en agribusiness. Na twee jaar de Gewastour voor akkerbouwers succesvol
gerealiseerd te hebben gaan we hier in 2020 natuurlijk mee door!

perfecte omgeving om uw merk onder de aandacht te brengen.

Imagotransfer
Het advies van uw vertegenwoordiger niet aan één keukentafel
maar in heel Nederland bekend
Uw commerciële boodschap gekoppeld aan eenn kennisplatform

Lift mee op dit
unieke project

Vraag ook naar de		
partnerbrochure

direct bij de doelgroep
Het vergroten van de betrouwbaarheid van uw merk
Herkenbaarheid; in beeld bij het grootste gedeelte van de
akkerbouwers

Uw merk verbinden aan de Gewastour
Met de content die uit de Gewastour voortvloeit geven we goed en gedegen
inzicht aan akkerbouwers, met het groeiseizoen per regio, de verwachte opbrengsten en kwaliteit. U kunt hier op inhaken door uw merk te verbinden
aan de Gewastour. Hiermee bent u in beeld bij het grootste gedeelte van
de akkerbouwers en vergroot u de betrouwbaarheid van uw merk.

Profileren van uw product of dienst bij de potentiële klanten

Meer weten?
Neem gerust contact met ons op, of vraag ons naar de parnerbrochure
van de Gewastour.
m.oomen@boerenbusiness.nl
0320 - 269 527

Partnerbr
ochure

ruwvoert
our

ruwvoertour

2020

3x in
beeld door
middel van
video

Wat doen we?
Bodemanalyse, grondsoort en rassenkeuze zijn belangrijke aspecten
van de percelen die direct na zaai in kaart worden gebracht door
middel van perceelpaspoorten. Vervolgens worden opkomst,
ziektedruk en bladmassa nauwgezet gevolgd. In de loop van het
seizoen zal de vitaliteit van de gewassen, de bemesting, groeicurve
en de verschillende bespuitingen in kaart worden gebracht.

Zo

Reclame

komen we tot belangrijke inzichten over de voedingswaarden en

ruimte op de

opbrengsten binnen de percelen. De informatie wordt door middel

startdag

van grafieken, foto’s en artikelen op de pagina van de Gewastour en
Boerenbusiness.nl getoond.
Het verzamelen, benchmarken en analyseren van de data zal ook
na de groeiperiode doorgetrokken worden. Door het meten van de
voederwaardes in maïs- en graskuil zal een inzicht gegeven worden in

Boerenbusiness Ruwvoertour

de verschillende voerstrategieën en kostprijzen.
Kortom need-to-know informatie voor topondernemers, en een
perfecte omgeving om uw merk onder de aandacht te brengen.

Met maandelijks ruim 184.000 bezoekers is Boerenbusiness dé informatiebron voor topondernemers
in de akkerbouw, veehouderij en agribusiness. Na twee jaar de Gewastour voor akkerbouwers succesvol
gerealiseerd te hebben is het tijd om ook voor melkveehouders het groeiseizoen in beeld te brengen. De
Boerenbusiness Ruwvoertour zal in 2020 het groeiseizoen van maïs, gras en voederbieten op de voet volgen.

Wat levert het u op?
Imagotransfer

Vraag ook naar de		
partnerbrochure

Het vergroten van de betrouwbaarheid van uw merk

Uw product of dienst gekoppeld
aan de Ruwvoertour
Goed en gedegen inzicht voor melkveehouders
Met de content die uit de Ruwvoertour voortvloeit geven we goed en gedegen inzicht aan melkveehouders,
met het groeiseizoen per regio, de verwachte opbrengsten en kwaliteit en de voederwaarden in kuilen.

Herkenbaarheid; in beeld bij het grootste gedeelte van de
akkerbouwers
Profileren van uw product of dienst bij de potentiële klanten

ur
ruwvoerto202
0

Meer weten?
Neem gerust contact met ons op, of vraag ons naar de parnerbrochure
van de Ruwvoertour.
m.oomen@boerenbusiness.nl
0320 - 269 527

Hierdoor maken we de relatie tussen het voermanagement en de kostprijs inzichtelijk. U kunt hier op inhaken
door uw merk te verbinden aan de Gewastour. Lift mee met uw producten of diensten op dit unieke project!

ruwvoertour
re

Partnerbrochu

Meer dan alleen adverteren,
wij helpen jou van idee tot product

Jouw campagnemateriaal
op maat ontworpen

Design & development

Met een app
snel bij jouw doelgroep
Ontwikkel je
eigen rekentools

Een nieuwe website
als visitekaartje

Op maat gemaakte
apps & rekentools

Grafisch design

Ontwikkeling

van banners &

van jouw eigen

infographics

website

Online solutions
voor jouw bedrijf

Online solutions
DCA-ICT is sinds 2007 de technische kracht achter de online
ontwikkelingen van DCA Groep, alsmede de externe partners die zich
gemeld hebben voor de realisatie van online tools, websites en apps.
Zo ook Boerenbusiness, die gebruik maakt van een zelf ontwikkeld
CMS en app, maar ook tools voor partijen als Accon avm en Agrifirm.
Zo weten wij als geen ander hoe je jouw bedrijf opvallend kan
presenteren aan je doelgroep en is DCA-ICT voor jou de ideale
partner in online solutions!
Tarief

Pakket op maat

Grafisch design
Campagnemateriaal laten ontwerpen? Ook dat is mogelijk bij onze

Online mogelijkheden

grafische afdeling. Banners, advertenties, landingspaginas, et cetera
kunnen wij samen met jou ontwikkelen.
Tarief 		

Het team van DCA Multimedia bestaat, naast marktexperts, ook uit een ICT-afdeling en een design-afdeling.
Zij staan voor jou klaar als het gaat om het design en de ontwikkeling van campagnemateriaal, websites, apps
en rekentools. De mogelijkheden zijn eindeloos.

Tip

Maak conversiepaden op
de landingspagina
Een geoptimaliseerde internetmarketing website leidt zijn bezoekers naar de gewenste
doelpagina’s. Misschien wil je dat jouw bezoekers contact met je opnemen via een
contactformulier, of juist telefonisch. Of zou je liever willen dat je bezoekers zich
aanmelden voor jouw nieuwsbrief? Het bepalen en integreren van deze conversiepaden
in jouw website zet bezoekers aan tot actie.

Pakket op maat

Benut marktkansen,
beheers risico’s

Snel op de hoogte
met een conference call

Trainingen voor
jouw collega’s

en assisteren
Keynote speaker, dagvoorzitter of
discussieleider

Bijpraten over de

Trainingen &

markt met

lezingen door

conference calls

marktexperts

Sparren met

Knowhow van de

de experts van DCA

agrarische markt

DCA

Informeren, inspireren

Conference calls
De meest persoonlijke en interactieve wijze om op de hoogte te
worden gebracht van de ontwikkelingen op de agrarische markten is
een conference call. Een marktspecialist van DCA praat jou en jouw
collega’s één keer in de maand via een conference call helemaal bij
over de markten die je wenst. Ook krijg je direct antwoord op jouw
prangende vragen, zodat je volledig geïnformeerd beslissingen kan
nemen op de markten.
Tarief 		

€ 500,- per keer

Newsfeed op jouw site
Via het mediakanaal Boerenbusiness.nl, ook onderdeel van DCA

Delen van marktkennis
DCA deelt haar jarenlang opgebouwde knowhow van de agrarische markt graag met jou. Ontdek de vele
mogelijkheden en diensten die wij als marktspecialisten voor jou als ondernemer, bedrijf of organisatie in de
agribusiness kunnen bieden. Dit om je te informeren, inspireren en assisteren voor het optimaliseren van

Groep, kunnen wij een newsfeed inrichten voor bijvoorbeeld
jouw eigen website. Hierbij kun je aangeven welk nieuws uit welke
markten je bij jouw bezoekers en klanten onder de aandacht wil
brengen. Desgewenst ook de marktanalyses die Boerenbusiness.nl
beschikbaar stelt voor abonnees.
Tarief 		

Pakket op maat

jouw resultaten en persoonlijke ontwikkelingen.

Wat anderen
zeggen

Trainingen & Lezingen
De marktspecialisten van DCA Groep zijn ook in te huren als key

“Ze denken graag mee en ontwikkelen
een prikkelende uiting“

note speaker, dagvoorzitter of discussieleider op jouw evenement
of bijeenkomst. Wil je jouw klanten, relaties of medewerkers een
inspirerende sessie bieden over de agrarische markten, de rente- en
kapitaalmarkt of agrarische marketing? Kies dan de specialist die het
beste hierbij past.

‘’Al jarenlang ontwikkelen we samen met DCA Multimedia handige rekentools voor agrarisch
ondernemers. Zij weten onze input altijd om te bouwen naar een praktische online applicatie
die ondernemers inzicht verschaft én aan het denken zet. Ook onze media-uitingen op
Boerenbusiness worden verzorgd door DCA Multimedia. Ze denken graag mee en ontwikkelen
een prikkelende uiting aan de hand van een concept.’’
- Marieke Peters, MSc - Adviseur Marketing & Communicatie Accon

Tarief 		

Pakket op maat

Breng jouw doelgroep live in contact
met jouw product of dienst
Jaarlijkse workshops over
adverteren en risicomanagement
Topsprekers uit de wereld

Maak gebruik van onze
agrarische kennis

Persoonlijk advies op maat

Wij denken
met jou mee

Marktkennis
voor jouw
campagne

Advies op maat

Maak gebruik van
ons platform

Kennisdeling & events

van agro en food

Sponsorpakketten
Het opdoen van kennis, inspiratie en nieuwe contacten om met
nieuwe inzichten en ideeën samen verder te gaan. Je kunt als partner,
spreker of debater jouw kennis en inzichten delen. Een uitstekend
moment om jouw expertise onder de aandacht te brengen bij jouw
doelgroep.
Tarief 			 Pakket op maat

DCA wintertrainingen
De winter is een ideale periode om de strategie te bepalen voor

Inspiratie en kennis

het aankomende jaar om te kijken aan welke kennis en kunde je als
agrarisch ondernemer behoefte hebt. Iedere professional heeft een
duidelijke strategie nodig, die vorm je het beste als je op de hoogte
bent van alle mogelijkheden en ontwikkelingen. DCA organiseert in

Via congressen, workshops, seminars en trainingen houdt DCA boeren en agribusiness live op de hoogte van
de ontwikkelingen in de markt. We geven ondernemers handvatten wat betreft risicomanagement en bieden
een platform om met elkaar te sparren en te debatteren.

de wintermaanden exclusief voor de agrarische sector trainingen
& masterclasses. Je kan alleen een training volgen of met collega’s.
Laat je volledig informeren over onderwerpen als risicomanagement,
strategie en ondernemerschap.
Tarief 			 Pakket op maat

Wat anderen zeggen
“Passend medium voor delen en duiden
van specialistische kennis“

DCA Marketing workshops
Onze ervaring en kennis van de marketing binnen de agrarische
sector willen we graag met jou delen. Daarom zijn er twee keer per jaar
workshops bij DCA. We praten je bij over de laatste ontwikkelingen en
actuele thema’s, een waardevolle workshop voor de echte marketing
man of vrouw! Een training voor jouw eigen bedrijf over een door jou

“Voor het delen van onze uitgebreide en specialistische kennis en ervaring op agrarisch, fiscaal en juridisch gebied is
Boerenbusiness voor Countus een passend medium. Wij helpen agrarisch ondernemers graag vooruit door actualiteiten

CHURE

SPONSORBRO

2020

gekozen thema? We maken graag een workshop op maat!
Tarief 			 Niet van toepassing

en ontwikkelingen in de agrarische sector op een juiste en toegankelijke manier te duiden. Het grote bereik en de
bekendheid van Boerenbusiness sluiten daar goed bij aan. Met de Countus Melkvee Index en Countus Akkerbouw Index
die we samen met DCA samenstellen, peilen we de trends in deze sectoren en schetsen we rendementsverwachtingen
waar een ondernemer écht mee verder kan.”
- Henk Lassche, regiodirecteur en ondernemersadviseur bij Countus accountants + adviseurs
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Al het vraag en aanbod voor
agrarisch onroerend goed
Onafhankelijk
platform

Eenvoudig jouw
aanbod plaatsen

van jouw aanbod

Jouw doelgroep bereiken
op grondmarkt.nl

In de top 10 van

Lage eigen kosten

Maandelijks een

best bezochte

voor gebruik

nieuwsbrief

agrarische websites

van het platform

van Grondmarkt

Jouw abonnement
op maat

Grondmarkt.nl

De etalage

Fullbanner op Grondmarkt.nl
-

Grondmarkt.nl is onafhankelijk.

-

Een makelaars-abonnement op grondmarkt.nl geeft je 24
uur per dag en 7 dagen per week toegang tot jouw
eigen beheerpagina.

-

Je kunt eenvoudig jouw aanbod plaatsen, bewerken en
verwijderen.

-

Grondmarkt.nl bereikt jouw doelgroep.

-

Grondmarkt.nl en uitingen van DCA Multimedia passen
specifieke doelgroepbenadering toe.

-

Elke maand verschijnt de grondmarkt.nl nieuwsbrief bij
ruim 37.000 agrarisch ondernemers. Met aandacht voor
actuele ontwikkelingen over onroerend goed, het actuele
aanbod en ruimte om een object extra onder de aandacht
te brengen.

-

Je bespaart flink op de kosten, want je hoeft geen eigen
systeem te laten ontwerpen, bouwen, onderhouden en

Grondmarkt.nl

actualiseren.
-

agrarische websites van Nederland.
-

tieve producten en diensten op gebied van bouwen en innoveren aan te bieden.

Al het vraag en aanbod voor agrarisch onroerend goed bij
elkaar op één website.

Grondmarkt.nl is een onafhankelijk platform, waar al het agrarisch ontroerend goed wordt aangeboden en
gezocht. Hier vind je de kopers en verkopers van de toekomst, een perfect podium voor jou om jouw innova-

Grondmarkt.nl staat in de top 10 van best bezochte

-

Een etalage voor jouw aanbod bij de doelgroep waarmee je
aan tafel wilt zitten.

Direct jouw doelgroep bereiken doe je via bannering op de site
grondmarkt.nl.

Tip

Laat zien wat jouw product
of dienst uniek maakt
Waarom zou ik met jouw bedrijf in zee gaan? Wat doen jullie anders dan anderen?
Is het de prijs? De service? De ervaring? Zijn het de mensen die het verschil
maken? Bezoekers zijn altijd intuïtief op zoek naar dat stukje uniekheid, een eerlijk
onderscheidend vermogen.

Afmeting			

565 x 100 px

Aanleverspecificaties		

max. 500 kb .gif, .jpg of html5

Tarief 			

€ 650,- per maand

Fullbanner p
1

Op alle vestigingen
kijken naar dezelfde cijfers

Data verzamelen

Data samenstellen

Data combineren

Alle data

Data vergelijken

Geautomatiseerd

Zowel in print

op 1 plek

in eigen valuta

verzamelen

als online

Dataview

Data visualiseren

DATAVIEW
De 6 stappen van Dataview

Stap 1
Data verzamelen

Stap 2

Jouw persoonlijke online
databank
Dataview maakt het mogelijk om altijd en overal toegang te hebben tot jouw
data. Deze gegevens worden automatisch opgehaald en bijgewerkt uit de vooraf
gedefinieerde bronnen en zijn te delen met collega’s.

Data samenstellen

Dataview
In Dataview kunnen gegevens uit verschillende bronnen met elkaar
gecombineerd worden. Ideaal om na te gaan of er een bepaalde
correlatie bestaat tussen deze gegevens. Om de data te visualiseren,
bestaat er de optie om deze om te zetten naar diverse grafieken. Alle
grafieken kunnen beschikbaar worden gesteld voor intra-, internet en
print met of zonder watermerk. Tevens is de data te exporteren en te

Stap 3
Data visualiseren

importeren als Excel-formaat. In Dataview is het mogelijk de gegevens
om te zetten naar andere wisselkoersen en meeteenheden.
Gebruikers ontvangen:

Tip

-

Een eigen beveiligde online omgeving.

Stap 4

-

Een beheerdersaccount met de mogelijkheid

Data combineren

nieuwe gebruikers toe te voegen en deze te 			

Kennis is macht

beheren.
-

Per gebruiker zijn de rechten in te stellen voor
het lezen, bewerken, verwijderen en exporteren van diverse
datatabellen.

Het delen van kennis is niet alleen voor kantoorpersoneel van belang. Juist voor de

-

Elke gebruiker heeft zijn eigen login, dashboard 		
waarbij hij zijn opgeslagen grafieken

medewerker die veel buiten de deur is kan het veel betekenen. Door veel te weten

Stap 5
Data publiceren

ziet en heeft de optie om zijn taalvoorkeur

over wat er speelt bij jouw doelgroep en hier ook in de diepte over te kunnen

specificeren.

sparren, positioneer je jouw bedrijf als een autoriteit.

Stap 6
Tarief

		Pakket op maat

Data bewerken

Bannerformaten op Boerenbusiness.nl
Billboard 970 x 250

Billboard op de

Rectangle op de

homepagina of een

homepagina of een

sectorpagina

sectorpagina

Rectangle
320 x 260 / 400 x 280

Rectangle op een

homepagia of een

artikelpagina
Rectangle
320 x 260

sectorpagina

Fullbanner op een

Logolink op de

artikelpagina

homepagina of een
Fullbanner 565 x 100

sectorpagina

Logolink

Rectangle
320 x 260 / 400 x 280

Handige informatie

Fullbanner op de
Fullbanner 565 x 100

Videoproductiepakketten
Basis videoproductiepakket

Basis videoproductiepakket met
promotie

Boerenbusiness studio, Lelystad

Boerenbusiness studio, Lelystad
Voorbespreking en afstemming script
Twee uur opnametijd, met begeleiding, regie en soundcheck

Gelijk aan Basis videoproductiepakket, met daarbij:

Twee uur montage incl. terugkoppeling en twee
correctiemomenten

Promotie van de video op de Boerenbusiness homepagina

Bijpassende muziek

Promotie van de video op een Boerenbusiness sectorpagina

Keuze in beeldgebruik en logo

naar keuze

Licentie voor onbeperkt verspreiden van de video*

		Vanaf € 500,-

		Vanaf € 1.250,-

Tarief

*Zonder aanpassingen aan het door DCA Multimedia gepubliceerde werk. Voor
meer informatie zie ook onze algemene voorwaarden.

Videoproductiepakket op locatie

Optioneel bij alle pakketten

Gewenste locatie binnen Nederland

Voorbespreking en afstemming script
Twee uur opnametijd, met begeleiding, regie en soundcheck
Drie en een half uur montage incl. terugkoppeling, bestanden
overdragen en twee correctiemomenten
Bijpassende muziek
Keuze in beeldgebruik en logo
Licentie voor onbeperkt verspreiden van de video*

Tarief

		Vanaf € 1.050,-

*Zonder aanpassingen aan het door DCA Multimedia gepubliceerde werk. Voor
meer informatie zie ook onze algemene voorwaarden.

Redacteur op locatie of in de studio				

€ 200

Extra opnametijd, per uur					

€ 200

Extra montagetijd, per uur					

€ 100

Extra promotie op de Boerenbusiness homepagina		

€ 500

Extra promotie op een Boerenbusiness sectorpagina		

€ 300

Ondertiteling

Op aanvraag

Geanimeerde vormgeving / infographics

Op aanvraag

Handige informatie

Tarief

Ondertiteling voor gebruik op sociale media

Tarievenkaart 2020
Alle tarieven van de genoemde diensten en producten vind je in dit overzicht. Hierin vind je de tarieven van zowel

Video

Tarief 1

Tarief 2

genoemde prijzen zijn onder voorbehoud.

Inreadvideo

€ 800 / week

€ 500

De tarieven van Boerenbusiness zijn verdeeld in drie tarieven, hierin is een splitsing tussen tarief 1, tarief 2 en het home-

Bumpervideo

€ 500 / week

-

tarief. Dit verschil is gebaseerd op het aantal paginabezoeken dat een pagina per maand heeft.

Infomercial in studio

€ 1.500

-

Tarief 1 - Home, Akkerbouw, Aardappel, Uien, Energie

Infomercial op locatie

Op maat

-

Content

Tarief 1

Tarief 2

Boerenbusiness, DCA ICT, DCA design als alle overige labels van DCA Multimedia. Alle prijzen zijn exclusief btw en alle

Tarief 2 - Melk, Varkens, overig
Homepagina - Tarief 1, toeslag van 15%

Tarief 1

Tarief 2

Sticky gesponsord bericht

€ 750

€ 500

Billboard

€ 1.500 / week

€ 1.000 / week

Gesponsord bericht

€ 500

€ 200

Fullbanner P1

€ 475 / week

€ 350 / week

Business Case

Op maat

-

Fullbanner artikelniveau

€ 475 / week

€ 350 / week

Agribusiness abonnement

Op maat

-

Rectangle P1

€ 475 / week

€ 350 / week

Rectangle artikelniveau

€ 475 / week

€ 350 / week

DCA / Design

Tarief 1

Tarief 2

Logolink

€ 500 / maand

€ 500 / maand

Grafisch design

€ 75 / uur

-

Stopperdeal

Op maat

-

Online solutions

€ 100 / uur

-

Conference calls

Op maat

-

Newsfeed op jouw website

Op maat

-

Dataview

Op maat

-

Agroweer

Per maand

Per jaar

Vanaf 2019 is het mogelijk om op Boerenbusiness te adverteren op basis van bezoekersprofiel, trefwoord of views.
Afhankelijk van uw eigen doelstellingen kunt u gericht en specifiek adverteren bij een doelgroep naar keuze. Op basis
van gedrag en interesse van onze bezoekers worden uw advertenties bij de juiste doelgroep getoond, wat betekent dat
uw advertenties veel flexibeler en gerichter ingezet kunnen worden. Vraag naar de mogelijkheden en tarieven.

App

Tarief 1

Tarief 2

Fullbanner

€ 500

€ 5.000

Fullbanner P1

€ 750 / week

€ 500 / week

Boerenbusiness App / Agroweer

€ 200

€ 2.000

Fullbanner P2

€ 375 / week

€ 300 / week

Fullbanner artikelniveau

€ 750 / week

€ 500 / week

Nieuwsbrief

Tarief 1

Tarief 2

Nieuwsbrief advertorial

€ 350 / week

-

Nieuwsbrief Fullbanner

€ 350 / week

-

Handige informatie

Website bannering
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Moniek Oomen
Media Advies & Sales
m.oomen@boerenbusiness.nl
0320 - 269 527
06 - 31927989
boerenbusiness.nl

