VOOR PARTNERS

ZICHTBAAR IN DE
BIOBASED ECONOMY
Agro&Chemie is het leidende platform voor de biobased e
 conomy in Nederland en Vlaanderen. We
maken programma’s en ontwikkelingen in de BBE zichtbaar, dragen bij aan ontmoeting en verbinding
tussen o
 ndernemers, kennisinstellingen en 
overheid, en vormen de etalage voor de Nederlands/
Vlaamse BBE richting Europa en de wereld.
Agro&Chemie-magazine verschijnt sinds 2011 en is daarmee een echte biobased p
 ionier. Samen met
een aantal van onze partners stonden we aan de wieg van een spannende ontwikkeling met een enorme
maatschappelijke en economische impact. Andere partijen volgden.
Inmiddels zijn vrijwel alle toonaangevende biobased-spelers en -programma’s als partner verbonden aan
Agro&Chemie. En is het print-magazine succesvol doorontwikkeld tot een tweetalig multichannel platform.
Onze partners denken actief mee over de formule, dragen inhoudelijke onderwerpen aan en stimuleren een
optimaal bereik van onze content binnen alle zijtakken van de biobased-netwerken.
Wij bieden onze partners exclusieve mogelijkheden om de eigen visie, programma’s, events en ontwikkelingen
onder de aandacht te brengen van alle stakeholders in de brede biobased community.

BEREIK UW DOELGROEP
MULTICHANNEL
EN TWEETALIG

AGRO&CHEMIE - MAGAZINE
Best gelezen biobased-magazine in
Nederland en Vlaanderen
Frequentie: 4 x per jaar
Oplage: 3.000
Bereik: 4.500

WWW.AGRO-CHEMIE.NL

WWW.AGRO-CHEMISTRY.COM

Het leidende biobased webchannel voor
Nederland en Vlaanderen
31.000 unieke lezers
160.000 gelezen pagina’s per jaar

Nieuw! Hét Europese biobased webchannel
4.500 unieke lezers
12.000 gelezen pagina’s per jaar

AGRO&CHEMIE - NIEUWSBRIEF
Best gelezen monthly update
Frequentie: 12 x per jaar
1.600 vaste lezers

AGRO&CHEMIE - TWITTER

AGRO&CHEMISTRY - NIEUWSBRIEF

Bereik de dedicated followers of the
Biobased Economy
460.000 tweetlezers per jaar
2200 volgers

Uniek topbereik onder captains of industry,
onderzoekers en beleidsmakers in Europa
Frequentie: 4 x per jaar
1.500 vaste lezers

PARTNER WORDEN
Partner worden van Agro&Chemie betekent dat uw programma’s, activiteiten en events snel en succesvol
onder de aandacht van uw stakeholders gebracht worden zonder dat het u veel tijd en energie kost.
Onze redactie bepaalt samen met u de onderwerpen en zorgt voor alle benodigde content om deze succesvol
te publiceren in de diverse channels van Agro&Chemie.
U wordt partner van Agro&Chemie op basis van een partnerovereenkomst waarin we vast leggen hoe wij uw
communicatie-opdracht optimaal ondersteunen. Elke partnerovereenkomst is maatwerk. Het onderstaande
overzicht geeft een globaal overzicht van de partner-mogelijkheden.

STRATEGIC PARTNER
Voor programmavoerende (consortia van) partijen waarin meerdere triple helix-partners v ertegenwoordigd zijn of
die meerdere triple-helix-partners vertegenwoordigen.
Tot het strategic partnerpakket behoren o.a.:
•
•
•
•
•

Media-covering van belangrijke onderwerpen, activiteiten en events
Permanente toegang tot de nieuwsredactie
Permanente toegang tot de agendaservice
Alle content tevens beschikbaar voor uw eigen website
Logo-vermelding op de partnerpagina

LOOPTIJD

tenminste 1 jaar

PRIJS

afhankelijk van het aantal onderwerpen en de wijze van publiceren

PRIJSINDICATIE

Strategic Partnership small
Strategic Partnership medium
Strategic Partnership large

€ 7.500,00 tot € 15.000,00
€ 15.000,00 tot € 30.000,00
€ 30.000,00 tot € 60.000,00

Lees verder voor Kennispartner en Businesspartner

KENNISPARTNER
Voor kennis, onderzoeks- en adviesinstellingen.
Tot het kennispartnerpakket behoren o.a.:
•
•
•
•
•

Media-covering van belangrijke onderwerpen, activiteiten en events
Permanente toegang tot de nieuwsredactie
Permanente toegang tot de agendaservice
Alle content tevens beschikbaar voor uw eigen website
Logo-vermelding op de partnerpagina

LOOPTIJD

tenminste 1 jaar

PRIJS

afhankelijk van het aantal onderwerpen en de wijze van publiceren

PRIJSINDICATIE

Kennispartnership small
Kennispartnership medium
Kennispartnership large

€ 2.500,00 tot € 7.500,00
€ 7.500,00 tot € 15.000,00
€ 12.500,00 tot € 25.000,00

BUSINESSPARTNER
Een businesspartnership staat open voor commerciele organisaties.
Tot het Businesspartnerpakket behoren o.a.:
•
•
•
•

Media-covering van een aantal onderwerpen, activiteiten, producten of events
Multichannel advertising en product-campaigns
Opname van alle producten en diensten van de partner in de leveranciersomgeving
Logo-vermelding op de partnerpagina

LOOPTIJD

tenminste 1 jaar

PRIJS

afhankelijk van het aantal onderwerpen en de wijze van publiceren

PRIJSINDICATIE

Businesspartnership small
Businesspartnership medium
Businesspartnership large

€ 5.000,00 tot € 10.000,00					
€ 10.000,00 tot € 20.000,00
€ 20.000,00 tot € 40.000,00

STRATEGIC PARTNERS

KENNISPARTNERS

BUSINESSPARTNERS

AGRO&CHEMIE

Uitgeverij
Adres

Telefoon
Website
E-mail

Performis BV
Emmaplein 4B
5211 VW ‘s-Hertogenbosch
Postbus 2396
5202 CJ ’s Hertogenbosch
073- 689 58 89
www.performis.nl
info@performis.nl

UITGEVER

Hans Peijnenburg (formule&inhoud)
Etienne Victoria (markt&exploitatie)
CONTACTPERSOON PARTNERS

Etienne Victoria
etienne@performis.nl
M 06 2340 1062

