
MARKETINGMOGELIJKHEDEN



Agro&Chemie is het leidende platform voor de biobased- en biocirculaire economie in Nederland en 
Vlaanderen. We maken programma’s en ontwikkelingen zichtbaar, dragen bij aan ontmoeting en verbin-
ding tussen ondernemers, kennisinstellingen en overheid, en vormen de etalage voor de Nederlands/ 
Vlaamse biobased- en biocirculaire economie richting Europa en de wereld. 

ZICHTBAAR IN  
DE BIOBASED EN  
CIRCULAIRE ECONOMIE

Agro&Chemie verschijnt sinds 2012 en is daarmee een echte biobased pionier. Later verbreden we de for-
mule naar biobased en biocirculair. Inmiddels zijn vrijwel alle toonaangevende spelers verbonden aan 
Agro&Chemie en is het medium uitgegroeid tot een multichannel platform met een print magazine, een 
Nederlandstalige- en Engelstalige website, en digitale nieuwsbrieven in eveneens twee talen. 

Wij bieden bedrijven en organisaties exclusieve mogelijkheden om de corporate story, producten en diensten 
onder de aandacht te brengen van stakeholders bij bedtijven, overheden en kennisinstellingen.



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
Hét leidende biobased webchannel voor  
Nederland en Vlaanderen
Unieke lezers: 41.000
Gelezen pagina’s: 175.000 

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

AGRO&CHEMIE - TWITTER
Bereik de dedicated followers of the  
Biobased Economy
Tweetlezers: 578.000
Volgers: 2.400 

AGRO&CHEMISTRY - NEWSLETTER
Uniek topbereik onder captains of industry, 
 onderzoekers en beleidsmakers in Europa
Frequentie: 6 x per jaar
2.800 vaste lezers

WWW.AGRO-CHEMISTRY.COM
Hét Europese biobased webchannel
Unieke lezers: 7.000
Gelezen pagina’s: 17.000



JOURNALISTIEKE MOGELIJKHEDEN

NIEUWS & AGENDA 
Een geheel verzorgde nieuwscampagne om uw nieuwe product, event, opening of innovatie 
krachtig zichtbaar te maken en in onze nieuwslijn onder de aandacht te brengen. 

De campagne wordt in overleg met onze adviseurs samengesteld uit nieuwsberichten, 
social media berichten  eventueel aangevuld met short copy, agendavermelding,  
video enzovoorts.

Nieuwsbericht opstellen o.b.v. tel. interview en één correctieronde
Vervolgnieuwsbericht      
Nieuwsberichtplaatsing in nieuwsrubriek website en nieuwsbrief  
Plaatsing vervolgnieuwsbericht      
Twitterbericht opstellen en plaatsen     
Vervolgbericht opstellen plaatsen      
Agendabericht opstellen en plaatsen     
Nieuwsbanners       

REPORTAGE   
Een geheel verzorgd journalistieke reportage waarin we uw bedrijf, product of dienst 
belichten.
• Plaatsing artikel in het magazine en op de website 
• Artikel wordt ondersteund met een nieuws- en Twitterbericht 
• Geen publicatie-einddatum. Artikel blijft permanent aanwezig en vindbaar op de website. 
• Artikel is tevens beschikbaar voor plaatsing op uw eigen website
• Artikel wordt tweetalig uitgevoerd
• Beeld aan te leveren door klant of tegen meerprijs door ons te verzorgen

Artikel plus ondersteunend nieuwsbericht en Twitterbericht schrijven o.b.v. telefonisch 
interview, vertalen in Engels en publiceren in print (NL) en digitaal (NL&EN)
(1/1 pagina, ca 450 woorden).

Dubbelgroot artikel
(2/1 pagina, ca 900 woorden).

Naast de mogelijkheid tot het plaatsen van een gratis persbericht biedt Agro&Chemie een groot aantal 
mogelijkheden om uw organisatie, projecten, producten of diensten zichtbaar te maken of te promoten. 
 Hieronder alle mogelijkheden. 

Wilt u de impact van uw boodschap extra vergroten? Stel dan met onze adviseurs een campagne samen uit 
meerdere onderdelen die elkaar versterken. 

€  250,00
€  125,00
€  450,00
€  225,00
€  125,00
€  62,50
€  225,00

€ 1.975,00 

€ 3.750,00 

Op aanvraag

 Lees verder voor meer journalistieke mogelijkheden



INTERVIEW
Een geheel verzorgd journalistiek interview met een directielid of professional uit  
uw bedrijf.
• Plaatsing artikel in het magazine en op de website 
• Artikel wordt ondersteund met een nieuws- en Twitterbericht 
• Geen publicatie-einddatum. Artikel blijft permanent aanwezig en vindbaar op de website. 
• Artikel is tevens beschikbaar voor plaatsing op uw eigen website
• Artikel kan tweetalig worden uitgevoerd

Interview plus ondersteunend nieuwsbericht en Twitterbericht schrijven o.b.v.  
telefonisch interview, foto door professionele fotograaf, vertalen naar Engels en  
publiceren in print (NL) en digitaal (NL&ENG)
(1/1 pagina, ca 450 woorden) 
(meerprijs interview op locatie: € 200,00 + reiskosten € 0.19 per kilometer)

Dubbelgroot interview
(2/1 pagina, ca 900 woorden).

VIDEO-REPORTAGE
Publiceer uw bestaande bedrijfs- of productvideo op ons platform of kies voor een door 
ons geheel verzorgde journalistieke video waarin we uw bedrijf, product of dienst belichten.
• Plaatsing video op de website
• Video wordt ondersteund met een kort artikel in het magazine en een nieuws-  

en Twitterbericht 
• Geen publicatie-einddatum: Video blijft permanent aanwezig en vindbaar op de website. 
• Video is tevens beschikbaar voor plaatsing op uw eigen website
• Video kan tweetalig worden uitgevoerd

Bestaande of nieuwe video plaatsen op Agro&Chemie-TV (prijs per jaar)

Nieuwe video verzorgen door Agro&Chemie volgens vaste formule 

VIDEO-INTERVIEW
Een geheel verzorgd journalistiek interview (tweetalig) met een directielid of professional 
uit uw bedrijf.
• Plaatsing video op de website
• Video wordt ondersteund met een kort artikel in het magazine en een nieuws- en 

Twitterbericht 
• Geen publicatie-einddatum: Artikel blijft permanent aanwezig en vindbaar op de website. 
• Video is tevens beschikbaar voor plaatsing op uw eigen website
• Video kan tweetalig worden uitgevoerd

Geheel verzorgd video-interview volgens vaste formule plus plaatsing en  
ondersteunende content

€ 1.975,00

€  750,00

€  990,00

€ 3.750,00

€ 3.500,00

Lees verder voor advertising mogelijkheden digitaal en print



ADVERTISING DIGITAAL EN PRINT

COMMERCIAL OF INFOMERCIAL
Een commercial op basis van video of slide-animatie waarmee u uw bedrijf, product of event 
op dynamische wijze promoot. Geheel voor u verzorgd door ons video/animatie-team.

Slide-animatie geheel verzorgd 

Videocommercial geheel verzorgd 

BRANDED CONTENT
Branded content is altijd maatwerk. Er zijn vele mogelijkheden. U levert de content aan 
binnen ons format of wij produceren de content voor u. 

BANNERS EN ADVERTENTIES

ADVERTENTIE PRINT-MAGAZINE (PRIJZEN PER PLAATSING) 

• 1/4 pagina 102 x 127 mm (b x h) staand 
• 1/2 pagina 210 x 127 mm (b x h) liggend 
• 1/1 pagina 230 x 280 mm (b x h) staand + 3 mm afloop rondom

BANNERS WEBSITE (PRIJZEN PER WEEK)

• Homepage blokbanner   204 x 183 pixels (bxh) staand 
• Homepage balkbanner   1140 x 115 pixels (bxh) liggend
• Rubriek blokbanner  204 x 300 pixels (bxh) staand
• Rubriek balkbanner   1140 x 115 pixels (bxh) liggend
• Toppagina margebanner

BANNERS NIEUWSBRIEF (PRIJZEN PER PLAATSING) 
• NL-nieuwsbrief 
• ENG-nieuwsbrief
• Combi

PRODUCTEN & DIENSTEN DATABASE
Opname van uw biobased/biocirculaire producten en diensten in de database van
 Agro&Chemie maakt dat inkopers bij de overheid en bedrijven u gemakkelijk kunnen vinden.
• Eigen bedrijfspagina met informatie voor uw potentiele afnemers
• Productpagina’s voor al uw producten
• Doorlink naar uw eigen website

Bedrijfspagina + max. 10 productpagina’s  (prijs per jaar)

Extra productpagina (prijs per jaar)    

prijs op maat

€  450,00
€  800,00
€  1.500,00

€  275,00
€  275,00
€  450,00

€  995,00

€  80,00

€  100,00
€  175,00
€    75,00
€  125,00
€    75,00

prijs op maat

€  750,00

 Lees verder voor mogelijkheden Partnerships



BUSINESSPARTNER 

Als businesspartner maakt u uw bedrijf, producten en diensten, en uw rol in de biobased/biocirculaire markt, 
optimaal zichtbaar.

Elke businesspartnerpakket is maatwerk. Een pakket kan onder meer bestaan uit:

ZICHTBAARHEID VAN UW BEDRIJF, PRODUCTEN EN DIENSTEN
• Geheel verzorgde Nederlandstalige en Engelstalige artikelen over uw bedrijf,  

producten en diensten.
• 24/7 Nieuwsberichten publiceren in de digitale nieuwsrubriek
• 24/7 Agendaberichten publiceren in de digitale agendarubriek
• 24/7 Twitterberichten publiceren op Agro&Chemie Twitter
• Alle content tevens beschikbaar voor publicatie op uw eigen website

ZICHTBAARHEID EN VINDBAARHEID VAN UW ORGANISATIE, MEDEWERKERS  
EN MOGELIJKHEDEN
• Opname van uw organisatie, medewerkers en mogelijkheden in de digitale rubriek: 

Wegwijzer voor ondernemers. (Helpt ondernemers snel naar het juiste loket voor 
ondersteuning, samenwerking,   
kennis en  financiering).

• Een eigen digitale partnerpagina op de website (NL en ENG)
• Een eigen digitaal partnerdossier met al uw content overzichtelijk zoek- en vindbaar
• Opname van uw biobased/biocirculaire producten in de database BB/BC-producten.
• Print en digitale advertising en product-campagnes 
• Een logovermelding op de partnerpagina van het print-magazine

LOOPTIJD tenminste 1 jaar

PRIJS afhankelijk van het aantal onderwerpen en de wijze van publiceren

PRIJSINDICATIE Businesspartnership small € 5.000,00 tot € 7.500,00     
 Businesspartnership medium € 7.500,00 tot € 12.500,00 
 Businesspartnership large € 12.500,00 tot € 25.000,00 
  



STRATEGIC PARTNERS

KENNISPARTNERS

BUSINESSPARTNERS



AGRO&CHEMIE 

Uitgeverij Performis BV
Adres  Emmaplein 4D
 5211 VW ‘s-Hertogenbosch
 Postbus 2396 
 5202 CJ ’s Hertogenbosch
Telefoon  073- 689 58 89
Website  www.performis.nl
E-mail  info@performis.nl 

UITGEVER
Hans Peijnenburg (formule&inhoud)
Etienne Victoria (markt&exploitatie) 

CONTACTPERSONEN PARTNERS EN ADVERTEERDERS
Etienne Victoria 
etienne@performis.nl

Igor van Someren
igor@performis.nl


