DE WEG NAAR
BOEREN & TUINDERS
HET GROOTSTE BEREIK BINNEN DE AGRARISCHE SECTOR

Mediakit 2019

Hét nieuws voor boeren
& tuinders, altijd en overal

INHOUDS

opgave

Nieuwe Oogst media overzicht en bereik

4

Krant nationaal				

6

Krant regionaal

8

Overzicht formaten krant

11

Nieuwe Oogst EXTRA specials

12

Themakalender

14

Online

16

Nieuwe Oogst nieuwsbrief

18

Overzicht formaten website

19

Nieuwe Oogst TV

20

Vacatures

22

Kennispartner

24

Webinar

26

Videoproducties

28

Contact

30

Nieuwe Oogst

|

Hét nieuws altijd en overal

MEDIA OVERZICHT

& bereik

‘

Het uitwerken van
beleidsregels hoort niet
bij de NVWA, maar bij de
vakministeries.

‘Hoe vrij ben ik nog
als melkveehouder?’,
vraagt Bert Bonder
zich af in Wij van LTO
Noord

Nieuwe Oogst weekkrant
Oplage: 35.167

’

LTO NOORD

Helma Lodders

‘Wet arbeidsmarkt in balans vormt
bedreiging voor groenteteelten’

55

Mengvoerbedrijven in West gevraagd
om voeradvies met minder ruw eiwit
2

ALGEMEEN

6

17

REGIO

■ Wetenschappelijke onderbouwing nodig

PAS is werkbaar
programma
JACOMIEN VOORHORST

Tot die conclusie komt Trienke
Elshof, landelijk LTO-bestuurder
met portefeuille Ondernemen in
een Gezonde Omgeving, naar aanleiding van het oordeel van het Hof
van Justitie over het Programma
Aanpak Stikstof (PAS).
Het Hof oordeelde woensdag
dat het Nederlandse stikstofbeleid
voor vergunningen voor agrarische bedrijven en andere sectoren
geschikt is als methode om aan de
Europese habitatrichtlijn te vol-

Nieuwe Oogst is het multimediale ledenplatform van de regionale land- en tuinbouworganisaties LTO Noord, ZLTO en LLTB en wordt in hun opdracht uitgegeven door AgriPers.
Nieuwe Oogst informeert boeren, tuinders en vakgenoten over nieuws en ontwikkelingen in
alle sectoren en regio’s en kent het hoogste bereik en lezerswaardering van alle agrarische
vaktitels in Nederland.

Hét nieuws altijd en overal

EDITIE MIDDEN | 10 NOVEMBER 2018 | NUMMER 45

‘We zijn blij dat het Europese Hof
van Justitie het PAS een werkbaar
programma noemt. We verwachten
daarom dat veehouderijbedrijven
in de buurt van Natura 2000-gebieden worden vergund.’

Actieve ondernemers in de agrarische sector bereiken.

4
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Nieuwe Oogst

doen. Maar het Hof wil wel een
wetenschappelijke onderbouwing
van de maatregelen. Bij het PAS
werd tot voor kort uitgegaan van
verwachtingen die niet wetenschappelijk zijn onderbouwd.
Het Hof van Justitie deed de uitspraak nadat de Raad van State om
een oordeel had gevraagd naar aanleiding van twee zaken die regionale
natuurorganisaties hadden aangespannen tegen de vergunningverlening aan een aantal veehouders.
De uitspraak van het Hof betekent dat de Raad van State met een
nieuwe uitspraak over de toepassing van het PAS moet komen. Elshof verwacht in het voorjaar van
2019 het eindoordeel van de Raad.
‘Tot die tijd moeten we afwachten.’
 pagina 21

30 jaar journalistiek in hart
van de belangenbehartiging
THEMA

4

‘Maak plan plantgezondheid’
RENÉ BOUWMEESTER

Groot deel varkenshouders is bereid
om te investeren in mestverwerking
32

VEEHOUDERIJ

Meer vraag dan aanbod voor
akkerbouwproducten
42

AKKER- & TUINBOUW

SNEL OFFERTE VOOR
ASBESTDAK VERVANGEN?

De regering moet zo snel mogelijk
komen met een uitvoeringsplan
voor verbetering van bodembeheer
en plantgezondheid. Dat heeft
de Tweede Kamer minister Carola
Schouten (LNV) opgedragen.
Een motie van CDA, ChristenUnie, VVD en D66 met deze strekking is deze week aangenomen door
de Tweede Kamer.
In de motie wordt de regering
ook opgedragen om onderzoek te
doen naar financieringsmogelijkheden voor innovatief en slim bodembeheer in het kader van klimaatadaptatie en mestgebruik.
LTO is blij dat de Tweede Kamer
zich op deze wijze heeft uitgesproken. ‘We zien de motie als een goede

oﬀerte
in
opvragen
2 minuten

eerste stap om werk te maken van
het uitvoeringsprogramma’, zegt
Joris Baecke, LTO-portefeuillehouder Gezonde Planten.
60 MILJOEN EURO
De belangenorganisaties LTO
Nederland en LTO Glaskracht Nederland zien graag dat het kabinet 60 miljoen euro reserveert voor
plantgezondheid. Dat geld kan de
komende vijf jaar worden besteed
aan onderzoek.
De regering heeft dit geld niet
toegezegd, maar Baecke is toch
hoopvol gestemd dat hiervoor in de
voorjaarsnota geld wordt gereserveerd. ‘Dit is cruciaal, ook gezien
vanuit de kringloopgedachte van de
minister.’
 pagina 6

Slagers fel tegen aanvoer
van hoogdrachtige dieren

‘Het kan niet zo zijn dat door onachtzaamheid of nalatigheid van melkveehouders
de runderslachterijen opgezadeld zijn met
hoogdrachtige koeien die niet vervoerd
of ter slacht aangeboden hadden mogen
worden’, zegt COV-voorzitter Jos Goebbels.
‘Omdat landbouwdieren een slachterijterrein niet mogen verlaten, moet de slachterij
het dier verwerken.’
 pagina 23

FloraHolland: 2 miljoen
verdiend met eenmalig fust

FloraHolland zegt maar 2 miljoen euro te
verdienen met de eenmalige plantentray.
De bloemenveiling reageert hiermee op
een artikel op webplatform Follow the
Money, dat ingaat op de verdiensten met
en het gebruik van wegwerpfust, terwijl
dit milieuonvriendelijker is dan meermalig
fust. Volgens FloraHolland gebruikt de veiling ook minder trays dan is beweerd.
 pagina 39

Investeren Landbouwgrond Roemenië
www.FrisianInvestors.nl
Minne Lettinga 06 - 5185 1160

Prijs grondhuur Nederland
is in Roemenië bijna eigendom

U kunt nu op onze website in 2 minuten een oﬀerte
opvragen. Gaat u renoveren? Met onze sandwichpanelen
kan uw stal er weer jaren tegenaan!
ga direct
aan de slag!

hardemanisolatie.nl/oﬀerte

Let op! U belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunningen prospectusplicht voor deze activiteit.

De krant verschijnt iedere zaterdag in een oplage van 35.167 exemplaren, waarmee Nieuwe
Oogst met afstand de hoogste oplage van alle agrarische vakbladen heeft.

Nieuwe Oogst nieuwsbrief
Oplage: 61.090 • Verspreiding iedere werkdag en zaterdag (6 x per week)

Nieuwe Oogst.nu

De krant Nieuwe Oogst is exclusief voor LTO leden, maar met de digitale kanalen worden
ook de niet-leden bereikt. Het totale bereik is dus groter! Daarmee bereiken de media van
LTO het overgrote deel van de agrarische sector waarbij ondernemers zelf bepalen op welke moment en via welk medium het nieuws wordt gevolgd.

Pageviews: 1.500.000 • Bezoeken: 625.000 • Bezoekers: 245.000

Aantal bedrijven van de grootste sectoren

Nieuwe Oogst TV
Weergaven per week: 250.000 • Kijkuren per week: 3.600

Nieuwe Oogst APP
Gebruikers: 10.114 (1 januari 2018 gelanceerd)

Melkveehouderij

Akkerbouw

Aantal bedrijven: 16.330

Aantal bedrijven: 10.685

Varkenshouderij
Aantal bedrijven: 4.160

Pluimvee
Aantal bedrijven: 1.900

Social media
Facebook - 41.683
Twitter - 11.676

YouTube - 4.790
Instagram - 7.224

82%

Nederland telt in totaal 54.840* agrarische bedrijven.
Nieuwe Oogst Media bereikt in totaal minstens 82% van de sector.
* Bron: CBS, 2017

lg
meer dan 65.000 vo

ers

HOI-gecertificeerd
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Adverteren krant

Met twee voeten
stevig in de markt

LANDELIJK

communiceren

Tarieven landelijk
formaat

(in pagina)

afmeting
(L) in mm

1/1

6

afmeting

1x

3x

6x

12x

24x

265 x 397

5.150

4.960

4.780

4.600

4.385

(S) in mm

1/2

265 x 197

131 x 397

2.665

2.625

2.480

2.390

2.305

1/4

265 x 97

131 x 197

1.375

1.330

1.275

1.245

1.225

1/7

131 x 124

935

890

860

825

790

1/8

131 x 97

715

695

680

645

625

1/12

131 x 72

555

540

535

520

490

1/16

131 x 47

64 x 97

360

350

340

330

320

1/32

64 x 47

31 x 97

245

240

230

220

210

64 x 197

Tarieven redactiepagina’s (IM) - landelijk
IM-ers binnenwerk
kolommen

afmeting

IM-ers voorpagina

hoogte

hoogte

50

100

kolommen

afmeting

hoogte
50

1 kolom

49

€ 285

€ 550

1 kolom

49

€ 420

2 kolommen

103

€ 550

€ 1.070

2 kolommen

103

€ 810

3 kolommen

157

€ 800

€ 1.560

3 kolommen

157

€ 1.190

4 kolommen

211

€ 1.040

€ 2.030

4 kolommen

211

€ 1.540

5 kolommen

265

€ 1.270

€ 2.465

5 kolommen

265

€ 1.870

Tarieven
De genoemde tarieven zijn per plaatsing, in euro, exclusief 21% BTW en gebaseerd op kant
& klaar materiaal.

75%

leest de krant
‘meer dan de helft’
tot vrijwel helemaal

*Bron: Lezersonderzoek Nieuwe Oogst 2017

Reserveren
U kunt reserveren tot de dinsdag in de week van verschijning uiterlijk om 12.00 uur.
Bekijk onze aanleverspecificaties op agripers.nl

Nieuwe Oogst
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Adverteren krant

Nieuwe Oogst

REGIONAAL

Nieuwe Oogst verschijnt wekelijks in drie edities:
Noord (oplage 10.093)
Friesland, Groningen, Drenthe en Flevoland
Midden (oplage 13.010)
Gelderland, Overijssel, Utrecht, Noord-Holland en Zuid-Holland
Zuid (oplage 12.064)
Noord Brabant, Zeeland en Limburg

De regionale katernen bevatten het nieuws en verdieping uit de regio en
verenigingsinformatie van de regionale LTO-organisatie. De regionale verspreiding
biedt relaties de mogelijkheid om naast landelijk ook regionaal te adverteren.

formaat

(in pagina)

Tarieven
De genoemde tarieven zijn per plaatsing, in euro, exclusief 21% BTW en gebaseerd
op kant & klaar materiaal.
Tarieven bijsluiters
Het is mogelijk om bijsluiters mee te sturen met Nieuwe Oogst.
Mogelijkheden en tarieven zijn op aanvraag.
Formaten
De genoemde formaten zijn in breedte x hoogte in mm’s,
keuze tussen liggend (L) of staand (S).

Bekijk onze aanleverspecificaties op:
agripers.nl

77%

van de lezers vindt
Nieuwe Oogst relevant
tot zeer relevant voor het
uitoefenen van zijn beroep.
*Bron: Lezersonderzoek Nieuwe Oogst 2017

afmeting
(L) in mm

afmeting

1x

3x

6x

12x

24x

265 x 397

2.555

2.470

2.380

2.290

2.200

(S) in mm

1/1
1/2

265 x 197

131 x 397

1.325

1.270

1.235

1.195

1.140

1/4

265 x 97

131 x 197

690

670

640

620

595

1/7

131 x 124

475

455

425

405

380

1/8

131 x 97

365

340

320

300

275

1/12

131 x 72

295

280

265

245

230

1/16

131 x 47

64 x 97

200

190

180

170

160

1/32

64 x 47

31 x 97

165

160

155

150

145

64 x 197

9

Tarieven regio-combinatie
formaat

(in pagina)

Reserveren
U kunt reserveren tot de dinsdag in de week
van verschijning uiterlijk om 12.00 uur.

Adverteren krant

Tarieven regio-editie

communiceren

8
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afmeting
(L) in mm

1/1

afmeting

1x

3x

6x

12x

24x

265 x 397

3.620

3.480

3.350

3.210

3.080

(S) in mm

1/2

265 x 197

131 x 397

1.875

1.805

1.745

1.670

1.610

1/4

265 x 97

131 x 197

975

940

900

870

840

1/7

131 x 124

670

640

610

590

565

1/8

131 x 97

515

490

465

450

425

1/12

131 x 72

415

395

385

360

340

1/16

131 x 47

64 x 97

275

265

250

240

230

1/32

64 x 47

31 x 97

200

195

190

185

180

64 x 197

Nieuwe Oogst
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Adverteren krant

Nieuwe Oogst
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Adverteren krant

FORMATEN

advertenties krant

Tarieven redactiepagina’s (IM) regio-editie
IM-ers binnenwerk
hoogte

hoogte

50

100

kolommen

afmeting

hoogte
50

1 kolom

49

€ 170

€ 315

1 kolom

49

€ 215

2 kolommen

103

€ 315

€ 615

2 kolommen

103

€ 420

3 kolommen

157

€ 460

€ 900

3 kolommen

157

€ 600

4 kolommen

211

€ 590

€ 1.170

4 kolommen

211

€ 780

5 kolommen

265

€ 720

€ 1.415

5 kolommen

265

€ 950

IM-ers binnenwerk
afmeting

IM-ers voorpagina

hoogte

hoogte

50

100

Plusproposities
Advertentievormen en mogelijkheden
in en rond de krant waarmee u uw
communicatieboodschap nog meer impact
kunt meegeven. Zoals:
• Super IM-ers
• Bijsluiters

1/1 pagina
265 x 397 mm

Tarieven op aanvraag.

Tarieven redactiepagina’s (IM) regio-combinatie

kolommen

Hier ziet u de verschillende
advertentieformaten in verhouding tot de
pagina, met uitzondering van IM’ers.

kolommen

afmeting

hoogte

11

Bekijk onze aanleverspecificaties
op agripers.nl

50

1 kolom

49

€ 205

€ 395

1 kolom

49

€ 295

2 kolommen

103

€ 395

€ 760

2 kolommen

103

€ 575

3 kolommen

157

€ 570

€ 1.115

3 kolommen

157

€ 845

4 kolommen

211

€ 740

€ 1.445

4 kolommen

211

€ 1.115

5 kolommen

265

€ 900

€ 1.760

5 kolommen

265

€ 1.350

1/7 pagina
liggend
131 x 124 mm

1/12 pagina
liggend
131 x 72 mm
1/16 pagina liggend
131 x 47 mm

89%

1/32 p.
liggend

van de lezers geeft
Nieuwe Oogst een
rapportcijfer 7 of hoger

*Bron: Lezersonderzoek Nieuwe Oogst 2017

64 x 47
mm

1/8 p.
staand
64 x 197
mm

1/2 pagina
liggend
265 x 197 mm

1/2 pagina
staand
131 x 397 mm
1/8 pagina
liggend
131 x 97 mm

1/4 pagina liggend
265 x 97 mm

1/16 p.
staand
64 x 97
mm

1/4 pagina
staand
131 x 197 mm

31 x 97 mm

10

afmeting

1/32 p. staand

kolommen

IM-ers voorpagina

Nieuwe Oogst
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Adverteren special

NIEUWEOOGST

SPECIALS

Nieuwe Oogst EXTRA is een thematische special die 6 keer per jaar als aparte uitgave bij
Nieuwe Oogst wordt bijgevoegd.

1 - Bouw, Renovatie & Inrichting - 9 februari		

EXTRA

2019

Geen agrarische ondernemer zonder gebouw. De veehouder heeft een stal, de tuinder en
kas en de akkerbouwer een bewaarplaats en werktuigenberging. Een gebouw is echter
geen statisch onderdeel van de onderneming. Technische innovaties, verandering in
systemen en omgevingseisen leiden continu tot aanpassing van het gebouw en inrichting
of zelfs nieuwbouw.

De voor boeren en tuinders meest relevante agrarische thema’s worden uitgediept in deze
specials. Wanneer u nauw verbonden bent met thema’s als bijvoorbeeld Bouw, Renovatie,
Voer en/of een van de overige thema’s zoals hiernaast beschreven, dan bieden deze uitgaven u een perfect umfeld voor uw communicatieboodschap.

2 - Energie & Duurzaam - 23 maart

Agrarische ondernemers investeren volop in duurzame energie en spelen daarbij een
toonaangevende rol in de verduurzaming van Nederland. Asbestsanering in combinatie
met zonnepanelen, grote en kleine windmolens, aardwarmte en vergisting, CO2-opslag in
de bodem, in alle facetten spelen boeren en tuinders een rol.

Tarieven Nieuwe Oogst EXTRA
formaat

(in pagina)

12

afmeting
(L) in mm

1/1

afmeting

1x

3x

6x

12x

24x

265 x 397

5.150

4.960

4.780

4.600

4.385

(S) in mm

1/2

265 x 197

131 x 397

2.665

2.625

2.480

2.390

2.305

1/4

265 x 97

131 x 197

1.375

1.330

1.275

1.245

1.225

1/8

131 x 97

64 x 197

715

695

680

645

625

3 - Melkveehouderij: Melkwinning, Automatisering etc. - 4 mei

Hoe optimaliseren melkveehouders hun bedrijven na de invoering van de fosfaatrechten?
Smart Farming biedt nieuwe mogelijkheden. Automatisering en het verwerken van
gegevens die dat oplevert geeft de melkveehouder nieuwe handvatten. Kern blijft echter
de melkwinning en ook op dat gebied staan de ontwikkelingen niet stil.

4 - Voer, Voerefficiëntie & Technieken - 14 september

EXTRA

Contentmarketing
Nieuwe Oogst EXTRA biedt u tevens
de mogelijkheid om als content
partner aan te sluiten door middel
van het kennispartner-concept.

EXTRA

MELKVEE SPECIAL 2019

Elke melkveehouder

ROBOTMELKER?

MECHANISATIE SPECIAL 2019

KWART LOONWERKERS

wil investeren

U kunt hierin op maat uw boodschap kwijt aan de lezer. Met uw
unieke en eigen redactionele
insteek en gemaakt door een
professionele vakredacteur.

We zoomen in op de trends op voergebied. Efficiënte benutting van nutriënten als fosfaat
en stikstof zijn belangrijker dan ooit. Een goede balans tussen ruwvoer, krachtvoer en
overige voederproducten vormt de basis van het rendement van een veehouderijbedrijf.
De technieken om het voer voor de dieren te krijgen is ook een stap om het rendement
te verhogen.

5 - Akkerbouw : Precisielandbouw, Smartfarming etc. - 9 november

Robots, drones en big data zijn booming. Nederlandse boeren en tuinders runnen hun
bedrijven met steeds meer slimme technologie. Het aanbod groeit en akkerbouwers
zijn op zoek naar de juiste oplossingen voor hun bedrijf. Het is de kunst om techniek en
gegevens rendabel in te zetten voor meerwaarde van het bedrijf.

6 - Agritrends 2020 - 7 december

■ ZES TRENDS IN
DE MELKVEESTAL

■ MELKVEEHOUDER
LEERT SNEL

■ GRASTEELT RICHT
ZICH OP EIWIT

■ MARKT VOOR
GRASLAND

■ TREKKERVERKOOP
LOOPT OP

■ VIJF VRAGEN OVER
DE BIOTECHNIEK

Deze speciale editie is een sectorprofiel uitgave over en voor vrijwel alle sectoren binnen
de land- en tuinbouw. Melkvee, vleesvee, pluimvee en overige veehouderij en daarnaast
akkerbouw, glastuinbouw, fruitteelt, sierteelt & vollegrondsgroenteteelt. In samenwerking
met sectorspecialisten van Wageningen Economic Research & financiële instanties. Trends
en data van heden, verleden en toekomst per sector met statistische data. Hoe is de landen tuinbouw verdeeld?

13
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Multimediaal

Nieuwe Oogst

THEMA

Adverteren krant

VERSCHIJNDATA

kalender

2019

De Thema’s van Nieuwe Oogst worden multimediaal ingevuld.
Onderwerpen als Gewasbescherming, Diergezondheid, Mechanisatie en vele andere voor
de lezer relevante onderwerpen worden uitgediept in de krant & magazine, op de website
en nieuwsbrieven en zelfs via Nieuwe Oogst TV door middel van thematische video’s!
Naast het plaatsen van uw advertentie bestaat er ook de mogelijkheid om u
te profileren als content partner met een kennispartnerartikel of video in deze
specifieke omgevingen.
Hiermee realiseert u een zeer kwalitatief, als krachtig bereik binnen die specifiek
in deze onderwerpen geïnteresseerde ondernemers!

14

THEMA
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Krant/Print

wk

datum

1

05-01

2

12-01

3

19-01

4

26-01

thema

Maïs

wk

datum

27

06-07

28

13-07

29

20-07

Bodem & bemesting

30

27-07

5

02-02

31

03-08

6

09-02

NO Extra - Bouw

32

10-08

7

16-02

AgriVisie | Fokkerij

33

17-08

8

23-02

Gewasbescherming

34

24-08

9

02-03

35

31-08

10

19-03

Grasland

36

07-09

37

14-09

NO EXTRA - Energie

38

21-09

39

28-09

Agrarische opleidingen

40

05-10

41

12-10

11

16-03

12

23-03

13

30-03

14

06-04

15

13-04

16

20-04

17

27-04

18

04-05

19

11-05

20

18-05

21

25-05

22

01-06

23

08-06

24

15-06

25

22-06

26

29-06

Gewasbescherming

42

19-10

43

26-10

NO Extra - Melkveehouderij

44

02-11

45

09-11

Onroerendgoed

46

16-11

47

23-11

Diergezondheid

48

30-12

49

07-12

50

14-12

Verzekeringen

Mest & mineralen

thema

Aardappelen/Uien/Bieten

NO Extra - Voer & Technieken

Oogst

Onroerendgoed

Mechanica/Loonwerk

NO Extra - Akkerbouw

Rassenkeuze akkerbouw

NO Extra - AgriTrends 2020

51

21-12

Eindejaarsuitgave - Kerst

52

28-12

Geen verschijning

Nieuwe Oogst verschijnt wekelijks. Nieuwe Oogst EXTRA is een thematische special die 6 keer per jaar
als aparte uitgave bij Nieuwe Oogst wordt bijgevoegd.

Website

Nieuwsbrief

De themakalender is onder voorbehoud van wijzigingen.
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Adverteren online

ONLINE

Boven het

communiceren

maaiveld uitsteken

Nieuweoogst.nl

1.500.000 pageviews

625.000 bezoeken

245.000 bezoekers

Bovenstaande aantallen zijn afgeronde gemiddelden per maand.
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advertentiemogelijkheden

formaat (pixels bxh)

tarief*

Leaderboard

728 x 90

€ 50

Header

970 x 150

€ 60

Billboard

970 x 250

€ 70

Rectangle

300 x 250

€ 55

Halfpage

300 x 600

€ 70

Floor-ad

Op aanvraag

€ 85

Wallpaper (altijd i.c.m. header)

Op aanvraag

€ 115

Advertorial banner

tekst 300 tekens

€ 70
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kop 40 tekens
logo GIF 80 x 80
afbeelding GIF 240 x 220
Logolinks

2 x 40 tekens inclusief

€ 795 per maand

Sector logolink

spaties plus logo GIF

€ 495 per maand

Subsector logolink

(60 x 30 pixels)

€ 295 per maand

* Tarieven per 1.000 vertoningen m.u.v. Logolinks

Regionaal en/of sectoraal:
Binnen de Nieuwe Oogst website bieden we u de mogelijkheid om naast landelijk ook
regionaal en/of sectoraal te adverteren. Vraag bij 1 van onze media adviseurs naar de
mogelijkheden voor specifiek doelgroepbereik.
Richtlijnen en specificaties vindt u op www.agripers.nl

80%

van de bezoekers
waardeert Nieuwe Oogst.nl
met een rapportcijfer van
een 7 of hoger.

*Bron: Lezersonderzoek Nieuwe Oogst 2017

Nieuwe Oogst

|

Adverteren online

Nieuwe Oogst

NIEUWSBRIEF

advertenties online

De Nieuwe Oogst nieuwsbrief met daarin het meest actuele agrarische nieuws.
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Adverteren online

FORMATEN

altijd actueel

6 keer per week verstuurd

|

Website banner formaten

61.090 abonnees

advertentiemogelijkheden

formaat (pixels bxh)

tarief*

Full banner

468 x 60

€ 495

Blockbuster

550 x 150

€ 595

Leaderboard
728 x 90

Rectangle
300 x 250

Header
970 x 150

Billboard
970 x 250
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Hoofdtitel 45 karakters
Subtitel: 28 karakters
Advertorial

Hoofdtekst: 300 karakters

€ 695

Afbeelding: 270 x 175 pixels
URL: landingspagina

Half Page of
banner advertorial
300 x 600

Logolink

Floorad

Nieuwsbrief formaten

76%

van de
nieuwsbrieflezers
waardeert de nieuwsbrief
met een 7 of hoger

Full banner
468 x 60

Blockbuster
550 x 150

*Bron: Lezersonderzoek Nieuwe Oogst 2017

Bekijk onze aanleverspecificaties op www.agripers.nl

Advertorial

Wallpaper

Nieuwe Oogst

|

Adverteren online

Nieuwe Oogst

|

Adverteren online

Standaard pakketten

NIEUWE OOGST TV

nieuws in beeld

Nieuwe Oogst.tv
kennispartner video
Duur: ca. 3 minuten
Binnen het format van ‘Nieuwe Oogst
Kennispartner’ – een interview met ….
Media inzet:

3 keer per week
een journaal
(ma, wo en vr)

dagelijks

diverse losse
video items

250.000 weergaven
per week

3.600 kijkuren
per week

Uw boodschap in beeld
Nieuwe Oogst tv brengt dagelijks het agrarische nieuws in beeld en daarmee uw
boodschap bij uw doelgroep.
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NieuweOogst tv & Branded content
Nieuwe Oogst tv biedt verschillende mogelijkheden om uw merk op een relevante wijze
recht in het hart van de doelgroep te krijgen. Wij bieden u naast een aantal standaard
proposities volop mogelijkheden tot een op maat gemaakt pakket waarin uw product of
dienst op de beste manier naar voren wordt gebracht.

Video op Nieuwe Oogst tv
Promotie via Nieuwe Oogst:
Website met wekelijks ruim 59.000 bezoekers
Facebook & YouTube
met meer dan 46.500 volgers
Nieuwsbrief met ruim 61.090 abonnees

€2000

(incl. productiekosten video door
de makers van Nieuwe Oogst tv)
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Pre-roll / Bumper

Banner in
Nieuwe Oogst tv

Duur: ca. 5 - 10 seconden
‘Dit programma wordt mede
mogelijk gemaakt door ….’

Duur: ca. 2x 10 seconden
voorin en verderop in de video
Uw boodschap verschijnt onderin
de video prominent in beeld.

Media inzet:
Een week lang op
Nieuwe Oogst tv
voor elk journaal (3x)
Bereik ca. 35.000 kijkers &
ca. 37.500 kijkminuten per week
Promotie via Nieuwe Oogst:
Website met wekelijks
ruim 59.000 bezoekers
Facebook & YouTube
met meer dan 46.500 volgers

Media inzet:
1 week in alle losse Nieuwe Oogst tv
video’s (ca. 5 tot 8)
Promotie via Nieuwe Oogst:
Website met wekelijks
ruim 59.000 bezoekers
Facebook & YouTube
met meer dan 46.500 volgers
Nieuwsbrief met ruim 61.090 abonnees

Nieuwsbrief met ruim 61.090 abonnees

De video’s worden gepubliceerd op NieuweOogst.nu, Facebook en YouTube.

€900

(incl. productiekosten o.b.v.
bestaand videomateriaal)

€695

(exclusief Nieuwe Oogst Journaals)

Overige branded content of communicatiemogelijkheden op aanvraag.

Nieuwe Oogst

|

Nieuwe Oogst Vacatures

Nieuwe Oogst

VACATURES

|

Nieuwe Oogst Vacatures

Waarom Nieuwe Oogst Vacatures?

personeel gezocht?

Uw vacature komt via de Nieuwe Oogst website en nieuwsbrieven breed onder de
aandacht van de beste agrarische professionals.

Uw vacature bij de juiste personen

Vind uw ideale kandidaat via Nieuwe Oogst Vacatures.
De vacaturesectie van Nieuwe Oogst brengt vraag en aanbod van vacatures van agrarische
professionals effectief bij elkaar. Met Nieuwe Oogst blijven agrarische professionals dagelijks
op de hoogte van het laatste nieuws en ontwikkelingen binnen hun vakgebied. Het platform
voor werkgevers om vacatures binnen deze doelgroep kenbaar te maken.

U ontvangt meer kwalitatieve sollicitaties
U profileert zich als interessante werkgever
Uw vacature zichtbaar via het hele platform

U bereikt naast actief werkzoekenden ook latent werkzoekenden. Uw vacature komt snel bij
de juiste personen onder de aandacht, waardoor uw zichtbaarheid onder ambitieuze vakspecialisten meer en beter is dan bij andere -generieke –jobboards. U ontvangt meer kwalitatieve
sollicitaties.
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Via Nieuwe Oogst vinden agrarische professionals snel relevante vacatures.
advertentiemogelijkheden

1x

Vacature plaatsing

€ 295

Topbaan

€ 195

3x

5x

10 x

€ 255

€ 225

€ 205

Genoemde tarieven zijn exclusief BTW en per plaatsing.

Het plaatsen van een standaard vacature is inclusief:
•
•
•
•

Looptijd van 60 dagen online.
Weergave van uw bedrijfslogo.
Uw vacature wordt direct verstuurd naar relevante kandidaten via de Job Agent.
Uw vacature wordt minimaal 1 x meegenomen in onze nieuwsbrief.
Deze wordt verzonden aan meer dan 61.000 abonnees.
• Uw vacature wordt ook via de Nieuwe Oogst website onder de aandacht
gebracht.

Ruim 2.500 bezoekers per maand

Uw vacature snel en eenvoudig online en of in de
Nieuwe Oogst krant?
Kijk op vacatures.nieuweoogst.nu of neem
contact op met een van onze adviseurs.

Vacatures
Bedrijfsleider
vleesvarkensbedrijf

Commercieel
Manager

Werkgever

Werkgever

Handelshuis Schuttert

BMC Moerdijk B.V

Plaats

Plaats

Geesbrug

Moerdijk

Werkverband

Werkverband

Fulltime

Fulltime

Opleidingsniveau

Opleidingsniveau

MBO

HBO

Consultant
Werving & Selectie

Makelaar Agrarisch
Onroerend Goed

Werkgever

Werkgever

Aeres Agree

DLV Advies

Plaats

Plaats

Diverse locaties

Nederland

Werkverband

Werkverband

Fulltime

Fulltime

Opleidingsniveau

Opleidingsniveau

HBO

HBO

Vertegenwoordiger /
Relatiebeheerder LMB

Product Manager Ruimtelijke Ordening & Milieu

Werkgever

Werkgever

Mollema Mechanisatie

DLV Advies

Plaats

Plaats

Oudebildtzijl

Deventer

Werkverband

Werkverband

Fulltime

Fulltime

Opleidingsniveau

Opleidingsniveau

MBO

HBO

Bekijk alle vacatures op
vacatures.nieuweoogst.nu
Vind uw ideale kandidaat via
vacatures.nieuweoogst.nu

Plaats uw vacature op Nieuwe Oogst.vacatures
Neem voor meer informatie contact op met Koen Steenbergen via
088 - 888 67 40 of vacatures@nieuweoogst.nu
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Content marketing

KENNISPARTNER

Nieuwe Oogst biedt haar relaties de mogelijkheid om in samenspraak met de redactie
waardevolle en relevante content te produceren voor specifieke doelgroepen in de
agrarische sector. Daarbij geldt dat het effect van uw campagne wordt vergroot, naarmate
uw bericht meer kennis- en nieuwswaarde bevat.

Kennisoverdracht d.m.v. content marketing binnen het grootste collectieve agrarische
platform van Nederland.

U krijgt een vaktechnisch onderlegde redacteur of videograaf op bezoek die met u invulling
zoekt voor uw boodschap in een relevante omgeving, geschreven vanuit de eindgebruiker.

multimediaal

Word kennispartner en deel kennis en expertise van uw organisatie met boeren en tuinders
in de markt. Waarmee u uw positie als expert, category leadership binnen deze voor u
belangrijke doelgroep op een redactionele wijze aantoont.

Promotie van uw kennispartnerartikelen & video’s via

Nieuwe Oogst krant
 Binnen het juiste umfeld
Volledig geïntegreerd in de redactionele formule

Nieuweoogst.nl
 Uw eigen artikeloverzicht pagina

 Kennispartner items naast redactionele artikelen
 Kennispartnerartikelen op sectornieuwspagina’s
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Nieuwe Oogst nieuwsbrief
 Uw artikel meerdere malen gepubliceerd

KENNIS
PARTNER

Video

Krant/Print

Nieuwe Oogst tv
 In NO.tv kennispartnervideo overzicht

 Facebook & YouTube met meer dan 46.5400 volgers
Video als onderdeel van uw artikel
De artikelen en video’s zijn zowel via Nieuwe Oogst als uw eigen mediakanalen inzetbaar.

Website
Enkele van Nieuwe Oogst haar kennispartners

Nieuwsbrief

Voordelen van kennispartnerschap:
a Door hoge autoriteit Nieuwe Oogst uw artikelen direct vindbaar via zoekmachines (Google)
a Structurele zichtbaarheid en uw expertise tonen binnen toonaangevend agrarisch platform
a Kwalitatieve bezoekers naar uw eigen site
a Uw artikelen verbonden aan gerelateerde redactionele artikelen
a Structureel bouwen aan een imago als expert binnen uw doelgroep
a Uw artikelen volledig geïntegreerd in de redactionele formule
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Nieuwe Oogst

|

Content marketing

Kennis delen

WEBINAR

live in contact

Een professionele Webinar vanuit onze eigen studio met de vereiste audio- en videoapparatuur en onder begeleiding van een professionele crew.
Een Webinar i.s.m. AgriPers en of Nieuwe Oogst is een effectief communicatie-instrument om
bijna 1 op 1 live kennis over te dragen aan uw doelgroep en u zo als kennispartner aan de markt
te presenteren. Daarnaast is een Webinar bijzonder geschikt om een grote groep deelnemers
tegelijk te bedienen. Verbind uw naam aan een relevant onderwerp in uw vakgebied en treed
daarbij op als expert binnen het voor u en uw doelgroep belangrijke onderwerp.
Na afloop van de Webinar ontvangt u waardevolle informatie over de deelnemers, zodat u
uiterst doeltreffende vervolgstappen kunt organiseren.

Standaard
26

Plus

Studiogebruik

Studiogebruik

Technische ondersteuning d.m.v. technicus

Technische ondersteuning d.m.v. technicus

Voor, tijdens en na de Webinar

Voor, tijdens en na de Webinar

Nabewerking Webinar

Nabewerking Webinar

Webinarsoftware (Zoom)

Intake gesprek

Intake gesprek

*Prof. begeleiding en ondersteuning
voor en tijdens de Webinar

*Prof. begeleiding en ondersteuning
voor en tijdens de Webinar

Aanmeldingsproces Webinar
Neutrale aanmeldpagina
Versturen link naar deelnemers Webinar

€1495 per keer

€1795 per keer

Binnen de bovenstaande pakketten is in totaal gerekend op 8 uur aan begeleiding.
Hieronder valt de intake, begeleiding tijdens het Webinar zelf, (beperkte) begeleiding bij de
voorbereiding door beschikbaar te zijn als vraagbaak en oplevering van het Webinar via een
link na afloop. Mocht u extra advies- of hulp nodig hebben bij het schrijven van uitnodigingen,
wervingsteksten etc., dan wordt (na afstemming) op basis van een marktconform uurtarief
vooraf een prijsopgave gedaan.
De Webinar pakketten zijn exclusief deelnemerswerving. Uiteraard kunnen we het bereik
van onze mediakanalen inzetten om uw Webinar breed onder de aandacht te brengen.

is kracht

Nieuwe Oogst

|

Content marketing

Nieuwe Oogst

VIDEOPRODUCTIES

& animaties

|

Content marketing

Custom videoproductie:
Het kan zijn dat uw behoeften niet binnen de bovenstaande standaard productiepakketten
past. In deze situatie maken we uiteraard graag een videopakket op maat.
De hiernaast benoemde pakket tarieven zijn excl. eventuele reiskosten.

Uw video door de makers van Nieuwe Oogst tv.
Video & Animaties
AgriPers beschikt over professionele faciliteiten (levering 4K kwaliteit mogelijk) op het terrein
van online media en videoproductie.
We verzorgen camerawerk- en montage (waaronder drone-camera), produceren
animatievideo’s en beschikken over een tv-studio inclusief green screen voor uiteenlopende
mediaproducties.
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‘Basic’
videoproductiepakket

‘Extra’
videoproductiepakket

‘Extended’
videoproductiepakket

Telefonisch voorbespreking om
uw wensen kenbaar te maken

Voorbespreking (telefonisch)
om uw wensen kenbaar te
maken

Voorbespreking om
uw wensen kenbaar te maken

1 locatie
2 uur filmen
3 uur montage
Bijpassende muziek (rechtenvrij)

Het maken en uitwerken van
het script
Max. 2 locaties

1 correctiemoment

1 dagdeel film opnames maken
(4 uur)

Maximaal 1,5 minuten

4 uur montage
Bijpassende muziek (rechtenvrij)
Interview (beeld en geluid)
Titels aan het begin en einde
van uw film
Eventueel ondersteunende
teksten in beeld
2 correctiemomenten

Het maken en uitwerken van
het script
Meerdere locaties
1 dag filmopnames maken
6 uur montage
Bijpassende muziek (rechtenvrij)
Interview (beeld en geluid)
Titels aan het begin en einde
van uw film
Eventueel ondersteunende
teksten in beeld
2 correctiemomenten
Maximaal 10 minuten

Maximaal 3 minuten

€495

€795

€1395

Optionele zaken die wij bieden:
 Drone videobeelden
 Animaties in de film
 Infographics
 Ondertiteling
 Voice-over
 Multicamera view
 Verspreiding via AgriPers mediakanalen

Onze mensen gaan goed uitgerust op pad. Standaard nemen zij professionele camera’s,
microfoons en licht mee. Optionele zaken zoals drones en multi-camera shoots of het
schieten in 4K of slowmotion kunnen bij de intake aangegeven worden
Verhuur opnamestudio (Zwolle)
De AgriPers studio leent zich uitstekend voor het opnemen van o.a. interviews, presentaties en
of Webinars. Ook kan de green screen worden gebruikt voor presentaties. Bij elke opdracht
zorgen onze mensen voor de techniek zodat u zich daar niet druk om hoeft te maken.
Tarief studio gebruik:
Het gebruik/ huren van de studio kan al vanaf € 195,–per uur. Dit is inclusief één cameraman
en technische begeleiding. Op basis van uw wensen en behoeften zullen we vooraf een
prijsopgave voor u opmaken.
Interesse? Neem voor meer informatie contact op met een van onze adviseurs.
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Het nieuws altijd en overal

CONTACT

onze media adviseurs

Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn, hebben wij gespecialiseerde
adviseurs in uw eigen regio.
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Regio Noord

Regio Zuid & Midden

Maaike Liedenbaum
06 31 78 01 36
mliedenbaum@agripers.nl

Koen Steenbergen
06 10 90 53 60
ksteenbergen@agripers.nl

Regio Zuid & België

Regio Noord

Elroy van Es
06 30 83 25 02
evanes@agripers.nl

Hans Hondtong
06 57 83 51 54
hhondtong@agripers.nl

Regio Midden & Duitsland
Teun Pastoors
06 30 14 74 41
tpastoors@agripers.nl

Traffic

Commercieel manager

Suzanne van den Top
088 888 67 20
svandentop@agripers.nl
traffic@agripers.nl

Bas Gregoor
06 10 55 55 00
bgregoor@agripers.nl

Direct een advertentie reserveren?
adverteren@agripers.nl • 088 888 67 40

AgriPers BV
Agro Business Park 1
6708 PV Wageningen
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Agripers
Agro Business Park 1
6708 PV Wageningen
088 – 888 67 40
adverteren@agripers.nl

