AL 36 JAAR VERTROUWD PARTNER

Veeteelt heeft diverse mogelijkheden om uw kennis en
expertise onder de aandacht te brengen bij melkveehouders.

ADVERTEREN
A1. VEETEELT PRINT
• ADVERTENTIES

• ADVERTORIALS OP MAAT

Veeteelt biedt verschillende formaten
aan in print. U vindt meer informatie
verderop in deze mediakit.

Wij verzorgen de hele productie van een advertorial in Veeteelt (magazine,
print) voor u: van het ontwerp en het schrijven van een tekst tot fotografie en
een eventuele reprint. U krijgt een voorstel helemaal op maat gemaakt.

A2. WEBSITE VEETEELT.NL

A3. VEETEELT NIEUWSBRIEF

LEADERBOARD
740 x 90 pixels
€ 250,- per week

ADVERTORIAL
Kop: 70 tekens
incl. spaties
Inhoud: 145-150
tekens incl. spaties
Foto: 180 x 164 of
270 x 246 pixels
Url-verwijzing
€ 320,- per keer

foto

foto

ADVERTORIAL
Kop: 100 tekens
Foto: 380 x 270
pixels
Tekst: 220 tekens
€ 300,- per week

LARGE
RECTANGLE
390 x 280 pixels
€ 220,- per week

FULL BANNER
588 x 120 pixels
€ 320,- per keer

FLOORAD
In overleg
€ 400 per week

Alle uitingen rouleren over zowel de homepage als de tabbladen.
Bezoekcijfers veeteelt.nl
Gemiddelden eerste helft 2020:
– aantal sessies per maand: 126.078
– aantal gebruikers per maand: 48.294
– aantal paginaweergaven per maand: 233.129
– bezoekduur: 00:01:16
– CTR (Click Through Rate %):
• leaderboard: 0,29
• large rectangle: 0,30
• advertorial: 0,90

Verschijning e-mailnieuwsbrief
De reguliere nieuwsbrief verschijnt wekelijks.
Ook verschijnen er extra nieuwsbrieven op dinsdag.
Oplage eerste helft 2020: 17.176
COR
CTR
CTO

op hele nieuwsbrief
52,0%
22,7,0%
41,3%

op advertenties
—
2,38%
6,45%

Confirmed Open Rate (COR): aantal bevestigde opens gedeeld
door aantal geaccepteerde e-mails;			
Click Through Rate (CTR): aantal klikken gedeeld door aantal
geaccepteerde e-mails;			
Click to Open Rate (CTO): aantal unieke klikken gedeeld door
aantal uniek bevestigde opens.
Bovenstaande cijfers zijn gebaseerd op de eerste helft van 2020.

JULI 2020

SAMENWERKEN
B1. VEETEELTGRAS

Nederlandse en Vlaamse rundveehouders krijgen steeds meer oog
voor hun grasland. Het grasland vervult tegenwoordig een sleutelrol. Fouten bij het graslandmanagement kunnen zij zich niet meer
permitteren. De twee printuitgaven van VeeteeltGRAS zijn voor
veehouders inmiddels een vertrouwd en gewaardeerd instrument.
Alle belangrijke informatie over grasteelt en weidegang gebundeld
in een prettig te lezen bewaarexemplaar. Natuurlijk is er minstens
zoveel informatie over gras te vinden op onze digitale kanalen.
Meer weten? Uw accountmanager helpt u graag verder.

Gras heeft sleutelro
l
MEER NIEU WS OP
WWW .VEE TEEL

in stikstofdebat

T.NL /GRA S

B2. VEETEELT+PARTNERS

Veeteelt+Partners is hét online partnerconcept van Veeteelt, waarbij u zelf uw eigen content plaatst op
veeteelt.nl. Deze berichten vormen het kloppend hart van Veeteelt+Partners, dat verder wordt ondersteund via de Veeteelt Nieuwsbrief, een Veeteelt+Partnerpagina in print en twee filmpjes gemaakt door
de redactie. Maar hier houdt het partnership niet op! Onze vakkundige eindredactie redigeert al uw teksten. En onze redactie denkt mee over de inhoud en de toon van uw boodschap. Samen brengen we uw
artikelen naar het hoogste niveau. Verder zal de Veeteeltredactie op regelmatige basis met alle partners
sparren over de actualiteit en planning.

B3. FACEBOOK

In onze huidige maatschappij een niet meer weg te denken socialmedia-kanaal. Ook bij Veeteelt inmiddels onmisbaar geworden.
Wij plaatsen wekelijks vele leuke actuele berichtjes, foto’s en filmpjes op onze Veeteelt-pagina. Maar
liefst 12.658 mensen vinden Veeteelt leuk (september 2020).
Ook zien we dat de betrokkenheidsacties van onze lezers erg groot zijn. Er wordt gelezen, geliked, gedeeld en er worden vele opmerkingen geplaatst. Soms vele duizenden per bericht!
U kunt hiervan meeprofiteren door het plaatsen van gesponsorde berichten, onder de vlag van Veeteelt.
Een unieke kans, die u veel attentiewaarde en/of verkopen kan bieden.

B4. SAMENWERKEN OP MAAT

Bij samenwerken op maat kijken we samen met u naar de mogelijkheden om alle kanalen van Veeteelt
in te zetten voor uw campagne, lancering of welk ander initiatief dan ook. Daar waar mogelijk betrekken we de redactie van Veeteelt daarbij. Een mooi voorbeeld is onze samenwerking met LTO en NZO
rondom de KringloopWijzer.

B5. VIDEO OP MAAT

De impact van video’s online is groot. Het verhaal of de boodschap uitserveren via bewegende beelden,
al dan niet voorzien van een professionele voice-over, scoort steevast hoog in de online statistieken.
Wij kunnen samen met u een video produceren. Het vertalen van uw wensen in een script, het filmen en
het monteren: wij verzorgen het allemaal voor u. Indien gewenst kunnen we de video ook via de site van
Veeteelt tonen.

PRINT 2021
VEETEELT PRINT 2021

MEER INFORMATIE

VERZENDDATUM

AFSLUITDATUM

THEMA

21 januari
18 februari
18 maart
22 april
20 mei
17 juni
22 juli
26 augustus
16 september
14 oktober
18 november
16 december

11 januari
8 februari
8 maart
12 april
10 mei
7 juni
12 juli
16 augustus
6 september
4 oktober
8 november
6 december

Mais
Bemesting
Gezondheid / VeeteeltGRAS
Export / Interbull
Automatisering
Economie
Huisvesting / VeeteeltGRAS
Melkwinning / Interbull
Jongveeopfok
Voeding
Mechanisatie
Kerst / Interbull

FROUKJE VISSER
ACCOUNTMANAGER:

Tel.: 0031 (0)26 38 98 823
froukje.visser@crv4all.com

FORMATEN (IN MM)
1/1 pagina
1/2 pagina
1/4 pagina
1/8 pagina

STAAND
195 x 257
95 x 257
95 x 126
—

LIGGEND
—
195 x 126
195 x 61
95 x 61

Bladspiegel
230 x 297 mm + 3 mm afloop

Zetspiegel
195 x 257 mm

Tel.: 0031 (0)26 38 98 806
jannet.fokkert@crv4all.com

ADVERTENTIETARIEVEN PER 1-1-2021
(ALLE TARIEVEN ZIJN IN EURO’S EXCL. BTW)
Full colour
1/1 pagina
1/2 pagina
1/4 pagina
1/8 pagina

1x
2812
1629
842
454

3x
2720
1577
816
434

6x
2605
1517
781
416

9x
2364
1411
728
387

12x
2319
1344
693
368

JANNET FOKKERT
ADV. VERKOOP & MARKETING:

20x
2174
1258
652
349

IM’er (1/4 pagina liggend): 2 x fullcolourprijs

Plaatsingstoeslagen

Koeriertjes (rubrieksadvertenties)

Achterpagina: 30% over de paginaprijs
2 omslag: 20% over de paginaprijs
3 omslag: 20% over de paginaprijs
Overeengekomen speciale plaats: 15%

1/16e
1/8e

Maatwerk

Oplage eerste helft 2020:

Wilt u maatwerk voor uw bedrijf?
Neem dan contact op met onze advertentieafdeling.

23.600

FORMAAT
E 80,E160,-

45 x 61 mm
95 x 61 mm

De advertentieafdeling van Veeteelt
neemt graag contact met u op om de
vele mogelijkheden door te nemen
en samen met u een multimediaal
voorstel op maat te maken.
Kijk ook op www.veeteelt.nl en
www.facebook.com/veeteelt

