VOOR ADVERTEERDERS

BEREIK ALLE
STAKEHOLDERS 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 adverteerders unieke mogelijkheden om de eigen corporate story, producten of diensten onder de
aandacht te brengen van alle stakeholders in de 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

PRINT
ADVERTENTIETARIEVEN

1X

2X

3X

1/1 pagina full colour
1/2 pagina full colour
1/4 pagina full colour

€ 2775
€ 1670
€ 975

€ 2636
€ 1585
€ 925

€ 2505		€ 2375
€ 1505
€ 1430
€ 875
€ 835

4X

TOESLAGEN OP BASISTARIEF

Achterpagina 		
Binnenzijde (2) cover
Binnenzijde (3) cover

25%
20%
10%

BEDRIJFSREPORTAGE GEHEEL VERZORGD

1/1 pagina full colour
2/1 pagina full colour

€ 3275
€ 5885

FORMATEN

1/1 pagina aflopend
1/2 pagina 		
1/4 pagina 		

230 x 280 mm (b x h) + 3 mm afloop rondom
210 x 127 mm (b x h) liggend
102 x 127 mm (b x h)

MATERIAAL

Certified pdf
Tegen meerprijs is vormgeving door studio Performis mogelijk
PLANNING 2018

Nr
1
2
3
4

Aanleverdeadline
wo 14-03
wo 06-06
wo 19-09
wo 28-11

In brievenbus
di 03-04
di 26-06
di 05-10
di 14-12

Alle tarieven zijn in euro’s, exclusief btw en gelden bij aanlevering van kant-en-klaar materiaal.

DIGITAAL
Wilt u adverteren in één van de digitale mediaplatforms van Agro & Chemie of Agro & Chemistry, zoals
bijvoorbeeld de website, app of nieuwsbrief?
Neem met ons contact op om te kijken naar wat de mogelijkheden zijn!
Telefoon: 073-6895889
Mail: adverteren@agro-chemie.nl
Contactpersoon: Etienne Victoria

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 ADVERTENTIES EN BANNERS

Etienne Victoria
etienne@performis.nl

