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BEREIK VANDAAG NOG DE GROOTSTE  
MELKVEEHOUDERS!

Het managen van een grote melkveehouderij kent zijn eigen dyna-
miek en uitdagingen. Vakmanschap is de basis voor goede tech-
nische en financiële resultaten. Om in de nieuwe zuivelmarkt te 
zorgen voor continuïteit wordt ondernemerschap steeds belangrij-
ker. Daarbij zijn visie en een goed afgewogen strategie onmisbaar. 

Melkvee100Plus helpt grote veehouders inzicht te krijgen in hun 
specifieke problemen en draagt specifieke kennis over voor het ma-
nagen van hun veehouderijbedrijf.

Redactionele aandachtsgebieden:
 ✓ Arbeid
 ✓ Automatisering
 ✓ Kostprijsmanagement
 ✓ Financiering
 ✓ Stalinrichting
 ✓ Diergezondheid
 ✓ Grond
 ✓ Mechanisatie
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SAMENWERKING BRENGT ONS VERDER

Melkvee100Plus is een uitgave van Boerderij en komt tot stand in 
samenwerking met onze partners. Alle partners zijn  toeleveran-
ciers van de melkveehouderij in Nederland.

Elke partner is werkzaam binnen een specifiek onderdeel van de 
veehouderij en heeft uitgebreide expertise op hun werkterrein. Deze 
expertise wordt gedeeld via de diverse kanalen die vallen onder 
Melkvee100Plus.

ONZE PARTNERS
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MELKVEE100PLUS MAGAZINE

Frequentie 
4 x per jaar (1 x per kwartaal)

Verspreiding
 ✓ Oplage 8.000 exemplaren per editie
 ✓ Op basis van controlled circulation
 ✓ De adressen zijn bij de start van Melkvee100Plus (2009) 

 eenmalig beschikbaar gesteld door de partners en worden
 elk jaar geüpdate

Redactioneel
 ✓ 1/1 pagina partnerartikel in elke editie
 ✓ 1/1 pagina advertentiepagina in elke editie
 ✓ Vermelding als partner

JAARPLANNING PRINTUITGAVEN
1 18-02-2021
2 20-05-2021
3 19-08-2021
4 18-11-2021

AFMETINGEN ADVERTENTIES
1/1 pagina 240x340 mm 
1/2 pagina  200x137 mm
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UITDAGEND MAGAZINE VOOR TOPONDERNEMERS IN DE MELKVEEHOUDERIJ

NOVEMBER 2020

‘VEEL BOMEN  EN BOS, TOCH  150 KOEIEN  TOP MELKEN’

REPORTAGE
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WEBSITE MELKVEE100PLUS.NL

Verspreiding
 ✓ Maandelijks ca. 10.000 bezoekers en 30.000 pageviews
 ✓ Gem. ruim 5 minuten bezocht

 
Redactioneel

 ✓ Uw artikelen geplaatst tussen de eigen redactionele artikelen
 ✓ Eigen partnerpagina
 ✓ Archief artikelen
 ✓ Vermelding partner
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NIEUWSBRIEF MELKVEE100PLUS

Frequentie
 ✓ Wekelijks op woensdag 

Verspreiding
 ✓ Ca 5.200 ontvangers 
 ✓ 41% open rate
 ✓ Op basis van actieve aanmelding 

Redactioneel
 ✓ Vermelding partner in kop newsletter
 ✓ Advertorials met link naar website artikelen partners
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WAAROM PARTNER WORDEN?

SELECTIEF PUBLIEK
 ✓ Bovenmatig geïnteresseerde (top) ondernemers met grote melk-

veebedrijven via een relevant merk voor boeren

PROFILERING ALS EXPERT , KENNISOVERDRACHT/ CLAIMEN 
TOUGHT LEADERSHIP

 ✓ Profileer uw organisatie als dé expert voor de ondernemende 
grote melkveehouder

 ✓ (Potentiële) klanten maken in een ander umfeld kennis met uw  
bedrijf, producten en kennis

 ✓ Werken aan top-of-mind positie, evoked set, merkvoorkeur, 
merksympathie

CONTACTEN (TOUCHPOINTS) MET DOELGROEPEN
 ✓ In het magazine, op de website en via de nieuwsbrieven. Met re-

dactionele partnercontent en commerciële uitingen (advertenties)

EXCLUSIVITEIT OP UW EXPERTISEGEBIED 
 ✓ Binnen het partnership van Melkvee100Plus heeft u altijd exclusi-

viteit op uw expertisegebied
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PARTNERPAKKET
Melkvee100plus magazine

 ✓ Oplage 8.000 
 ✓ 1/1 advertorial
 ✓ 1/1 advertentie
 ✓ Vermelding als partner

Melkvee100plus.nl online portaal
 ✓ Auteurspagina
 ✓ Partnerartikelen publiceren
 ✓ Wekelijkse nieuwsbrief
 ✓ Vermelding als partner

       € 25.000,- per jaar

MELKVEE100PLUS ADD ONS

Leadgeneratie    € 6.000,- per jaar
Online partnerartikelen worden verrijkt met een ‘waarde propositie’ 
waar gegevens voor achter gelaten moeten worden

Partnercontent Boerderij.nl  € 10.000,- per jaar
Vergoot het bereik van uw relevante kennis artikelen, door deze 
door te plaatsen op de grootste agrarische website van de Benelux: 
boerderij.nl

Display campagne binnen Misset  € 5.000,- per jaar 

Display campagne buiten Misset  € 4.000,- per jaar

Add ons zijn alleen beschikbaar in combinatie met het Melkvee-
100plus partnerpakket, binnen het segment rundveehouderij.
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