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De tijd van plat adverteren in print ligt achter ons. Het is de combinatie 

van zichtbaar zijn op de juiste plaats op het juiste moment bij het juiste 

publiek wat telt. Maar de vraag blijft: hoe pak je zoiets aan? Alles start 

met weten wat je verhaal is. Je kunt wel zeggen: “Hier is mijn nieuwe 

blinkende machine”! En dat zal zeker opvallen, maar de kernvraag is: 

van welke eigenschap van uw machine, dienst of trekker worden  

boeren of loonwerkers nu echt blij? En hoe gaan we die boodschap 

vervolgens overbrengen? Die route erheen is geen eenvoudige, maar 

desalniettemin niet minder interessant. En laat dit nu net ons vak zijn. 

Uw authentieke, unieke en originele boodschap overbrengen via de 

drie sterkste merken in de mechanisatiebranche: Boerderij als sterkste 

boerenmerk, Trekker als sterkste mechanisatiemerk en Traktorpool als 

grootste handelsplatform. Deze mediakit laat zien waar onze merken 

voor staan en wat we kunnen. En dan is er nog het hoofdstuk 

‘maatwerk’. Want uiteindelijk heeft iedereen zijn eigen wensen.

Bas van Hattum
bas.van.hattum@misset.com

Teamlead Mechanisatiecluster Misset



UW VERHAAL: 
EEN STERKE 

BOODSCHAP 
VIA HET JUISTE 

SPOOR

TREKKER
Het best gewaardeerd 

Ooit gestart als vakblad in 1988,  

vandaag de dag een professionele titel 

dat jaarlijks de meeste onafhankelijk 

vakinformatie brengt over werktuigen  

en trekkers via een magazine, nieuws-

brieven, Trekkeronline.nl en via de 

social-media. De kracht: complexe 

techniek en grondige tests begrijpelijk 

en toegankelijk maken. Dat maakt dat 

Trekker veruit de grootste oplage heeft 

van alle onafhankelijke maandbladen 

én de hoogste waardering met een 

NPS-score van 66.  

TRAKTORPOOL
Dé marktplaats voor landbouwmachines

Traktorpool is het grootste handels-

platform voor machines en trekkers in 

Europa en ook in de Benelux marktleider. 

Het brengt vraag en aanbod bij elkaar  

via een stabiel platform, een team van  

gemotiveerde medewerkers en een 

enorm bereik. Wat velen nog mogen 

ontdekken, zijn de vele adverteermo-

gelijkheden om -zelfs plaatsspecifiek- 

zichtbaar te zijn. Dagelijks zijn er meer 

dan 200.000 machines, trekkers en 

onderdelen te vinden waarvan ruim  

10 procent afkomstig is uit de Benelux.

BOERDERIJ/MECHANISATIE
Helpt boeren beter boeren

Boerderij is de zakelijke insteek van  

de landbouwmechanisatie. De kern  

is impressies, testen, overzichten en 

kostprijsberekeningen waar boeren iets 

mee kunnen. Alles in staat ten dienste 

van ‘De boer helpen om beter te  

boeren’. Hier bevinden zich louter de 

serieuze ondernemers. Elke doelgroep 

(akkerbouw, veehouderij, varkens- 

houderij en mechanisatie)  heeft zijn 

eigen aandacht binnen het magazine,  

de website en de nieuwsbrief.



JOUW DOELGROEP
ZAKELIJKE PASSIE 

VOOR MENS  
& MACHINE

Een gedeelde passie voor trekkers en 

werktuigen. Het zorgt voor een trouwe 

schare abonnees, lezers en fans.  

Bij Trekker-magazine is 75 procent 

professioneel werkzaam met trekkers en 

landbouwmachines; bijna 45 procent is 

meer dan 20 jaar abonnee. Wij kennen 

en wij begrijpen deze doelgroep. En dat 

is geheel wederzijds. Dat maakt ook  

dat we weten hoe we zaken moeten 

overbrengen én we weten dus ook hoe 

we commerciële content goed moeten 

maken wíl het goed overkomen bij deze 

doelgroep. Bekijk daarvoor onder meer 

de mogelijkheden die we aanbieden  

binnen de sectie ‘Partner-content’ en 

hoe we dat op een doelgerichte en  

begrijpelijke manier aanpakken. De  

mechanisatie-sectie binnen Boerderij 

kent een serieuzer karakter. We zitten 

daar meer op de toer van “Wat kost het 

en wat brengt het op”. We hebben daar 

het lef om boeren te spiegelen en zaken 

door te berekenen zodat ook zij betere 

keuzes kunnen maken in hun machine-

park of samen met de loonwerker.

DE DOELGROEP
BIJ BOERDERIJ
Akkerbouwers • Melkvee- 
houders • Loonbedrijven 
Landbouwmechanisatie- 
bedrijven • Agribusiness  

Liefhebbers van tractoren

 Trekker  Traktorpool.nl Boerderij.nl/ 

  /global mechanisatie

Oplage print 10.000 25.000 18.000

 C volgers 15.000 1.800/341.000 33.000

     volgers 2.000 ---/117.000 15.000

Paginawg. pm. 100.000    2,2 mln/40 mln 2,1 mln (95.000)



HET
GROOTSTE
BEREIK IN

TREKKER | TRAKTORPOOL 
BOERDERIJ MECHANISATIE

MECHANISATIE 

ONZE SPECIALS & BOEKEN
Trekker brengt jaarlijks één extra jaarboek uit, 

afwisselend een compleet overzicht van nieuwe 

landbouwtrekkers met een ander thema. Ook brengen 

we jaarlijks enkele specials uit die onder alle abonnees 

van Trekker én Boerderij worden verspreid. Denk aan 

specials over gras, Traktorpool, mest en de Agritechnica.

ONZE MARKTPLAATS VOOR
GEBRUIKTE MACHINES
De grootste, het beste gewaardeerde online platform 

dat vraag en antwoord bij elkaar brengt wat betreft 

tweedehands trekkers en machines: Traktorpool

ONZE WEBSITES
Trekkeronline.nl en Boerderij.nl/mechanisatie.

Daar vind u alle onafhankelijke info. En daar wilt u 

gezien worden. Ofwel overal, ofwel plaatsspecifi ek

per sector. Laat u verrassen door de mogelijkheden.

ONZE MAGAZINES
Het hart van elke titel: een stevig 

magazine. Zowel boerderij (51 keer 

per jaar) als Trekker (11 keer per jaar) 

behoren tot de beste, onafhankelijke 

journalistieke titels binnen de 

Nederlandse landbouw.

ONZE NIEUWSBRIEVEN
Er zijn nieuwsbrieven vanuit Trekker, vanuit 

Boerderij/mechanisatie, vanuit elke sector 

(akkerbouw, veehouderij, varkens, pluimvee 

en algemeen). En wist u dat we speciaal voor 

u een thema-nieuwsbrief kunnen maken 

rondom een machine, dienst of trekker? 



KIES VOOR 
DE BREEDTE 
OF DUIK DE 

DIEPTE IN

Ondanks dat alles begint met het maken 

van een goede machine, trekker of dienst, 

wil je jouw boodschap het liefst van de 

daken schreeuwen. Je wilt jezelf bij een 

breed publiek van je beste kant laten 

zien. Of juist bij een selecte groep. Maar 

wanneer doe je dat? En hoe dan?

BRANDING IN DE BREEDTE
Wat wordt onderschat, is het gevoel dat 

mensen hebben bij een merk. Dat is niet 

iets dat maar zo ontstaat, maar waar 

je over de breedte aan moet werken. 

Immers: binnen de mechanisatie is het 

niet uitzonderlijk dat potentiële kopers 

getriggerd worden door signalen vanuit 

de vakpers, de omgeving en hun mede-

werkers. Dus: wil je je merk versterken, 

wil je je naamsbekendheid vergroten  

of moeten boeren en loonwerkers  

weten waar je voor staat, laat je zien  

in onze printtitels. Laat je zien op de 

hoofdplaatsen op onze websites. 

PRECISIE-ADVERTISING
Tegenover branding in de volle breedte  

in de landbouw, kan je ook de diepte 

in. Betreft het een product of dienst die 

enkel van toepassing is op de kleine  

akkerbouwer, of de grootste loonwerkers, 

of boeren in west-Nederland, laat u dan  

verbazen over de specifieke mogelijkheden. 

Zowel op de websites, als de sectorgerichte 

nieuwbrieven als via onze magazines, is 

het mogelijk om enkel zichtbaar te zijn bij 

bepaalde doelgroepen en regio’s. En wist  

u dat bijna elke boer begint met het oriën-

teren via een website als Traktorpool.nl? 

En wist u dat u daar zelfs daar specifiek 

zichtbaar kunt zijn binnen een machine-

groep zoals smalspoortrekkers, trekker-

banden, maaidorsers of veewagens?  

Net zoals er bij de precisielandbouw wordt 

geboerd op de vierkante centimeter, doen 

wij dat met precisie-advertising.



PARTNER CONTENT

WIJ VERTELLEN JOUW VERHAAL
Als contentpartner vertel je jouw eigen verhaal binnen de 

redactionele omgeving van Trekker of Boerderij. Uit onderzoek 

blijkt dat deze vorm van boodschappen overbrengen veel beter 

overkomt en soms zelfs beter gelezen wordt dan de onafhan-

kelijke artikelen. Hoe dat komt? De oorzaak zit bij onze jaren-

lange journalistieke ervaring die we bij het maken van partner 

content toepassen. Wij weten hoe we de kern kunnen raken én 

openbaren in de vorm van (online) artikelen en video’s. Wat het 

ook is: wij kunnen u volledig ontzorgen: schrijven, opmaken, 

verspreiden én video’s maken. En met gegarandeerd succes. 

MAGAZINE, VIDEO OF ONLINE
De partner-artikelen kunnen op wens verschijnen in print 

en/of online. In dat laatste geval komen -naar gelang de wens 

en de afspraak- de artikelen of video’s met regelmaat terug 

in de redactionele (nieuws)kolommen op Trekkeronline.nl 

en/of Boerderij.nl. Bij Boerderij is er nog de keuze om partner-

artikelen ook in de sectorkolommen terug te laten komen zoals 

die van Veehouderij, Akkerbouw of Mechanisatie. U krijgt een 

specifi eke plek op de websites waar uw partnerartikelen

gebundeld worden en vanwaar artikelen

weer makkelijk gedeeld kunnen worden op

social media en op wens in de (sectorale)

nieuwsbrieven. Tot slot: een thema-

nieuwsbrief die helemaal in het kader

staat van uw bedrijf, dienst of product

is ook mogelijk. U vraagt, wij draaien!

weer makkelijk gedeeld kunnen worden op



ONZE WEBSITES

TREKKERONLINE.NL
Trekkeronline.nl is het nieuwste onderdeel en het snelst 

groeiend. Het unieke van Trekkeronline.nl is het verbinden van 

nieuws, trekkerdata, occasioninfo en artikelen met elkaar, en 

als het kan gespecifi ceerd op een trekkermodel. Continu wordt 

er gewerkt aan een betere toegankelijkheid. Nieuw zijn de 

merkpagina’s waarin je per merk kan zien wat er is aan nieuws 

en ook de eerder genoemde zaken met elkaar verbind. Hier wil 

je als partner zichtbaar zijn. Informeer naar de mogelijkheden.

 

BOERDERIJ.NL/MECHANISATIE
Boerderij.nl is hét online portaal voor boeren in de Benelux. 

Van de 300.000 unieke bezoekers per maand, maakten ruim 

100.000 een profi el aan waarvan er ruim 44.000 te targeten 

zijn als boer. Met targetingmogelijkheden op basis van gedrag, 

persoonlijke en demografi sche kenmerken, sectoren, relevante 

redactionele contenttags zijn de mogelijkheden eindeloos. 

Wij helpen je jouw doelgroep online te bereiken.

TRAKTORPOOL.NL / TRAKTORPOOL.BE
Wist je dat elke machine of trekker die op Traktorpool geplaatst 

wordt, gezien kan worden door 4 miljoen unieke bezoekers 

wereldwijd? Ook in de Benelux is Traktorpool het grootste 

platform dat vraag en aanbod verbindt en heeft daar ruim 

125.000 unieke bezoekers en maandelijks ruim 2 miljoen 

paginaweergaven. Nog bijzonderder: commerciële uitingen 

kunnen getoond worden aan potentiële kopers die specifi ek 

zoeken op bepaalde machines of merken. En wist u dat ook 

kopers van nieuwe machines en trekkers bijna altijd eerst 

zich oriënteren via een platform zoals Traktorpool? Er is geen 

enkel ander medium dat u zo dicht bij het koopproces brengt.



ONZE MAGAZINES

BOERDERIJ
Boerderij verschijnt 51 keer per jaar en heeft, naast de printsecties Ondernemen, 

Marktcijfers, Boerenleven, Veehouderij en Akkerbouw, ook de sectie Mechanisatie. 

Onze abonnees zijn de echte ondernemers die zich goed willen inlezen en oriënteren 

voordat ze een besluit nemen. 94% van onze abonnees met een geregistreerd 

e-mailadres is naast hun printabonnement ook te bereiken via boerderij.nl.

 

TREKKER
Al ruim dertig jaar een begrip. Trekkers en werktuigen staan centraal. En binnen 

dit kwaliteitsmagazine is er een gezonde modus tussen serieuze content (tests, 

vergelijkingen en overzichten) en anderzijds de artikelen voor de liefhebber en 

verzamelaar. Deze succesmodus maakt dat bijna 9.500 abonnees lang trouw 

blijven. Bijna 45% is al langer dan 20 jaar abonnee. Ruim 70 procent is  professioneel 

werkzaam is met trekkers en machines. Geen enkele andere onafhankelijke titel 

brengt maandelijks zoveel kwaliteitsinformatie als Trekker. 

SPECIALS EN JAARBOEKEN
Door het jaar heen brengt de mechanisatieredactie enkele specials uit zoals de 

Gras-special, de Agritechinica special en ook een paar keer per jaar de Traktorpool-

special. Deze specials gaan naar de abonnees van Trekker en Boerderij. 



ONZE NIEUWSBRIEVEN

Wekelijks worden er vanuit de landbouwtitels van Misset zo’n 

400.000 nieuwsbrieven digitaal verstuurd via de mail. Onze 

nieuwsbrief-abonnees waarderen deze vorm van communicatie: 

wij vatten voor hen wekelijks de hoogtepunten samen en leggen

deze op een presenteerblaadje klaar. Nieuwsbrieven blijken één van 

de belangrijkste triggers om naar de website te gaan en worden dus 

goed gewaardeerd. Binnen de nieuwsbrieven is er de mogelijkheid 

om te adverteren en mensen direct naar uw website of partner-

content te leiden. Een relatief lage investering met een groots effect. 

NIEUWSBRIEVEN TREKKER EN MECHANISATIE
Zowel vanuit Trekker gaat er wekelijks een nieuwsbrief de deur 

uit, als om de twee weken van Boerderij/mechanisatie. In totaal 

worden deze mechanisatienieuwsbrieven naar ruim 20.000 

mailadressen verstuurd. Hierop pakken we de hoogtepunten 

samen van de afgelopen periode. 

NIEUWSBRIEF NAAR SECTOR
Met de nieuwsbrieven van Boerderij bereik je jouw doelgroep. 

Of je nu de complete agrarische sector of een specifi ek deel wilt 

bereiken. Er is altijd een nieuwsbrief die bij jouw doelstellingen 

past. Hieronder een indicatie van wat er kan: 

Boerderij-Akkerbouw 1 x per week 14.000

Boerderij Rundveehouderij 1 x per week 25.000

Boerderij-Mechanisatie 1 x per 2 weken 14.000

Trekker-nieuwsbrief 1x per week 9.000

SPECIFIEKE
BRANCHE

Wordt zichtbaar
in de akkerbouw-

nieuwsbrief



Bij Trekker en Boerderij hebben we elk jaar 

een indrukwekkende line-up met inspire-

rende evenementen. Van korte bijeenkom-

sten waar boeren, monteurs of techneuten 

worden bijgepraat over de laatste ontwik-

kelingen in hun vakgebied tot een landelijk 

event zoals de Grasdag. 

TREKKER-TECH
Wat ons succesvol maakt op dit vakgebied 

is dat we telkens luisteren en evalueren. 

Zo werd het bekende TREKKER Sleutel 

Event gestaag omgedoopt tot het jaarlijkse 

TREKKER-Tech event. Om zo een grotere 

groep mensen uit de mechanisatiebranche 

aan te spreken. En tegelijk is daar nog 

ruimte voor het individu en de diepgaande 

technische uitdagingen waar monteurs 

dagelijks tegenaan lopen. 

WEBINARS
Online, live en interactief. Dat is een  

webinar bij Misset. Een webinar is een 

interactieve online presentatie over een 

specifiek, uniek onderwerp in een  

agrarisch redactioneel umfeld. 

Deelnemers registreren vooraf en loggen 

in bij uitzending om te kunnen kijken. 

Dit kan gratis of tegen betaling.

ONZE EVENTS
EN WEBINARS

WEBINARS

Ter indicatie: in 2021
registreerden zich al 

20.000 mensen



NIEUW IN 2021
OP ZOEK NAAR 

DE BESTE  
TREKKER- 

CHAUFFEUR

Laat u informeren  
en plan eens een 
brainstorm in met  

ons en laat uw merk 
of product over een
lange termijn in de

schijnwerpers staan.

Zo voor de hand liggend, maar nog niet eerder gedaan op deze schaal: een competitie 

waarin we op zoek gaan naar de beste trekkerchauffeur. Verdeeld over verschillende 

regio’s gaan we in voorcompetities op zoek naar de regiowinnaars om op het laatst te 

komen tot de beste. Chauffeurs strijden onderling door het doen van opdrachten met 

trekkers en machines. Denk aan serieuze en moeilijke opdrachten waar het bijvoorbeeld 

gaat over het afstellen en aankoppelen van machines en trekkers en (gps) systemen; 

precies manoeuvreren met aanhangers; en het behendig en op snelheid werken met 

trekkers. We gaan vooral over een lange periode (4 tot 6 maanden) mooie video content 

maken met een maximaal bereik op onze websites en social media kanalen.

UW VOORDELEN ALS PARTNER IN DIT PROJECT:
• Exclusief (hoofd)partnership van De Beste Trekkerchauffeur van Nederland

• Volledige samenwerking in het hele project

• Volledige zichtbaarheid van uw bedrijf met machines en logo’s tijdens opnames

• Multimediale marketingcampagne met volop zichtbaarheid voor u

• Opname in logo ‘powerd by…’

• Beschikbaar stellen van prijzen aan alle deelnemers

• Onderdeel uitmakend van de jury



Over trekkers en machines kan je 

veel serieuze kopij maken. En soms 

moet je dat loslaten. Gewoon een gave 

video maken voor iedereen die (een 

beetje) van trekkers houdt. En dat doen 

we met het nieuwe videoproject 

‘TREKKER op uit’. Gewoon een hoog 

‘Feel good gehalte’ vol passie en 

vermaak. Het is laagdrempelig voor 

de kijker, ook leuk als je geen verstand 

hebt van techniek en trekkers. En het 

meest bijzondere: deze video’s trekken 

doorgaans een gigantisch publiek via 

onze websites en socials.

MEEDOEN IS SCOREN  
In dit project werken we de ideeën en

de video’s uit in volledige samenwerking

met partner. Dit maakt het extra inte-

ressant om in te stappen. Waarom het

interessant is om hier aan deel te nemen? 

•   Zet jouw merk op een ludieke 

manier in the picture.

•   Krijg laagdrempelig toegang tot 

de doelgroep van Trekker.

•   Creëer goodwill onder potentiële klanten.

•   Laat de onderscheidende onderdelen 

van jouw merk of product op een 

unieke wijze zien.

Het is voor u als partner mogelijk om 

de aandacht voor de video uit te breiden

met een complete online en print 

campagne. Laat u informeren over de 

mogelijkheden en doe er uw voordeel 

mee. Enkele voorbeelden: Wie kan er 

het snelst geblinddoekt een parcours

afl eggen? Of een Wiellader-challenge: 

wie kan zonder te morsen het snelst 

water van bak A naar bak B brengen? 

Of wie maakt de langste wheely? 

Of met een smalspoortrekker heel snel 

door een maisdoolhof. En nog veel meer 

is denkbaar.

NIEUW IN 2021



TREKKER, BOERDERIJ EN TRAKTORPOOL
SCHEPPEN HELDERHEID IN DE CHAOS



TRAKTORPOOL

Traktorpool is dé marktplaats voor gebruikte trekkers en 

landbouwmachines. Vele buitenlandse kopers vinden hun 

weg via Traktorpool om machines te kopen en te verkopen. 

Traktorpool brengt vraag en aanbod bij elkaar. Op agrarisch 

vlak is Traktorpool het grootst, meest overzichtelijk en geliefd 

onder gebruikers en de mechanisatiebedrijven. U als leverancier 

van een dienst, machine of trekker kan gebruik maken van 

de enorme potentie van Traktorpool om te adverteren. Of u nu 

transporteur bent, leasemaatschappij, bank of leverancier van 

olie- en smeermiddelen. En of u nu importeur bent van trekkers 

of machines of een lokale bouwer van platte wagens, binnen 

Traktorpool is het mogelijk om overal of enkel binnen een 

bepaalde categorie zichtbaar te zijn. Ook maatwerk is moge-

lijk. Denk aan kleine rekenmodules of invulformulieren die in 

beeld komen als iemand bijvoorbeeld zoekt op trekkers met 

een vraagprijs tussen de €25.000 en €80.000. Of zoekt u op 

bietenrooiers van een bepaald merk. Laat u verassen door de 

zichtbaarheid-pakketten en slimme mogelijkheden in, naast, 

bij en tussen de Traktorpool-contigenten. Voor Nederland 

en België verzorgen wij de exploitatie via de platformen 

Traktorpool.nl en Traktorpool.be. 

CIJFERS
• Actief in 195 landen en leesbaar in 25 talen

• Meer dan 4 miljoen gebruikers per maand (Benelux 125.000)

•  Meer dan 40 miljoen paginaweergaven (kliks op de foto’s niet 

meegeteld) wereldwijd (Benelux 2,2 miljoen)

• Leesbaar via pc, laptop, app en op mobiele apparaten

•  Gemiddeld meer dan 200.000 agrarische machines 

en trekkers online



Jouw doelstelling. Onze oplossing op maat.Binnen het mechanisatiecluster van Misset  

vind je alles onder één dak waarbij een complete ontzorging mogelijk is. Van specifieke 

adverteerwensen tot het organiseren van een compleet eigen event. Met een eigen events- 

team en jarenlange leidende ervaring in de digitale en geprinte media, is niks ondenkbaar.

Maak gebruik van het uitgebreide mechanisatieportfolio met haar veelvoud aan proposities. 

En bereik via ons jouw doelgroep en behaal jouw marketingdoel. Of het nu advertenties zijn  

of bijsluiters, online campagnes, contentpagina’s of overdrukken, we hebben voor jou altijd 

een passende oplossing.

MAATWERK 
ALLES IS 

BESPREEKBAAR, 
VEEL IS

MOGELIJK



YVONNE VISSER
Yvonne is al meer dan 10 jaar 

werkzaam bij Misset en het 

gezicht en de drijvende kracht 

achter Traktorpool.nl en  

Traktorpool.be. Ook de jaarlijkse 

Traktorpool-magazines neemt  

ze onder haar hoede.

T +31 (0) 314 358 237

M +31 (0) 6 2053 0324

E yvonne.visser@misset.com 

MARCO PUTHAAR
Marco is al meer dan 25 jaar 

werkzaam bij Misset Landbouw. 

Zijn specialisme binnen de me-

chanisatie is het geven van een 

juist advies voor de titels Trekker, 

Trekkeronline.nl en Boerderij met 

Boederij.nl /mechanisatie.

T +31 (0) 314 358 109

M +31 (0) 6 2246 8068

E marco.puthaar@misset.com 

CIARÁIN BUURKES
Ciaráin is onze key-account  

manager. Altijd gedreven.  

Altijd op zoek naar de juiste 

combinaties van print en online, 

alles bedoeld om nog beter in te 

spelen op wat de klant wenst. 

T +31 (0) 314 358 145

M +31 (0) 6 1071 0399

E ciarain.buurkes@misset.com

ROB KRAMERS 

Rob is de stille kracht op 

de achtergrond en zorgt ervoor

 dat de techniek bij Traktorpool.nl 

en Traktorpool.be werkt en 

actueel blijft. 

T  +31 (0) 314 358 106

M +31 (0) 6 1038 0644

E rob.kramers@misset.com

ONZE MENSEN
Betrokkenheid bij en passie voor  

de landbouwmechanisatie. Dat  

vind je terug bij iedereen die werkt  

binnen het mechanisatiecluster 

waar de merken Trekker, Traktorpool  

en Boerderij/mechanisatie onder  

vallen. Neem contact met ons  

op voor alle vragen rondom 

advertising binnen onze merken. 



MISSET UITGEVERIJ:
MÉÉR DAN MEDIA, MACHINES EN MARKETING



TREKKER 2021

SPECIALS (EXTRA UITGAVEN) IN 2021 
Grasdag-special (verschijnt eind mei 2021)  

Alles in het kader van gras: van zaaien tot maaien en oprapen en persen tot hakselen 

en bewaren. Special wordt gekoppeld aan Grasdag-event dat in juni 2021 plaatsvindt. 

Innovatie magazine 2022  (verschijnt oktober 2021) 

Het gros van de boeren en loonwerkers oriënteren zich op nieuwe machines en

trekkers in de maanden oktober tot en met februari. Deze gids helpt hen daarbij,  

geeft richtlijnen en trends en een overzicht van de meest recente nieuwe machines 

en trekkers die op de markt komen of zijn gekomen. 

JAAR- EN THEMAPLANNING TREKKER MAGAZINE 2021
Uitgave Maand Verschijning Thema / Opmerking

388 Jan 26 dec Thema: Werkplaats, Onderdelen & gereedschap

389 Feb 26 jan multi-trekkertest deel 1

390 Mrt 23 feb multi-trekkertest deel 2

391 Apr 30 mrt Thema: mesttechniek

392 Mei 28 apr Thema: Banden

393 Juni 25 mei Grasdag

394/395 Juli/Aug 13 juli Het grote chauffeursthema

396 Sept 31 aug 

397 Okt 28 sept The Dutch Legends: uitvindingen en machines   
   uit Nederland die de wereld veroverden

398 Nov 26 okt 

399 Dec 30 nov Thema: Werkplaats, reinigen, gereedschap & monteurs

Jaarboek*   28 dec Landbouwtrekkers 2022

Opmerking: aanleveren kopij tot uiterlijk twee weken voor de verschijningsdatum. 
*Gratis voor abonnees, gaat mee met uitgave 400



TREKKER 2022

SPECIALS (EXTRA UITGAVEN) IN 2022 
Grasdag-special (verschijnt eind mei 2022)  

Alles in het kader van gras: van zaaien tot maaien en oprapen en persen tot hakselen 

en bewaren. Special wordt gekoppeld aan Grasdag-event dat in juni 2022 plaatsvindt. 

Innovatie magazine 2023  (verschijnt oktober 2022) 

Het gros van de boeren en loonwerkers oriënteren zich op nieuwe machines en  

trekkers in de maanden oktober tot en met februari. Deze gids helpt hen daarbij,  

geeft richtlijnen en trends en een overzicht van de meest recente nieuwe machines 

en trekkers die op de markt komen of zijn gekomen.  

JAAR- EN THEMAPLANNING TREKKER MAGAZINE 2022
Uitgave Maand Verschijning Thema / Opmerking

400 Jan 26 dec De grote verreikertest

401 Feb 26 jan Thema: Mesttechniek

402 Maart 23 feb Agritechnica 2022

403 April 30 mrt 

404 Mei 28 april 

405 Juni 25 mei De Grasdag (special)

406/407 Juli/Aug 13 juli Landthema: USA

408 Sept 31 aug Thema: Cultuurtechniek en  
   ‘Agro- en Groentechniek Holland 2022’

409 Okt 28 sept Thema: oogsttechniek akkerbouw

410 Nov 26 okt Thema: Banden

411 Dec 30 nov Thema: Werkplaats, reinigen, gereedschap & monteurs

Jaarboek*   28 dec De mooiste trekkers in beeld

Opmerking: aanleveren kopij tot uiterlijk twee weken voor de verschijningsdatum. 
*Gratis voor abonnees, gaat mee met uitgave 412



TARIEVEN

Adverteren in Trekker magazine, losse prijs per plaatsing excl. btw.

1/1 pagina full colour  € 3.382   230x295 mm

1/2 pagina full colour € 2.368  200x134 of 98x270 mm

1/4 pagina full colour € 1.353  98x134 of 200x64 mm

1/8 pagina full colour € 1.015  98x64 mm

Bijsluiters en opleggers op aanvraag

Splitcover  op aanvraag

Advertentie op redactiepagina (IM-ers)

IM-er 1 kolom  € 550   63x52 mm

IM-er 2 kolom  € 850  132x52 mm

IM-er 3 kolom  € 1.250  200x52 mm

Partner Content

Informeer en deel kennis met de lezers van Trekker door het maken van je eigen 

contentpagina’s geschreven door onze specialisten. Vraag naar de mogelijkheden en 

voorbeelden. Partner-content wordt zowel via print als online via alle titels gedeeld.

 

Online adverteren (prijs per 1.000 impressies) 

Direct boven, naast of onder redactionele content:

Display ads € 55  Logolink € 750 per maand (vast)

Native ads € 55  In article video € 55

Mobile ads op aanvraag

Nieuwsbrieven (mailings) wekelijks

Advertorial € 495

Blockbuster € 495

TARIEVEN

Trekkerjaarboek (1x per jaar), losse prijs per plaatsing excl. btw.

1/1 pagina full colour € 1.495  230x295 mm

1/2 pagina full colour €    755 200x134 of 98x270 mm

1/4 pagina full colour €    474 98x134 of 200x64 mm

Bijsluiters en opleggers op aanvraag

Trekkerkalender (verschijnt eind van het jaar)

1 fotoblok voor 1 maand:  € 1.750

2 blokken voor 2 maanden: € 3.250

Kalender exclusief voor één merk op aanvraag

Trekker poster; uniek in merkbeleving

Trakteer alle Trekker lezers én je eigen klanten op een poster met jouw machine. 

Tarief per exemplaar bij afname van 10.000 exemplaren; € 0,57 euro per exemplaar. 

Inclusief vormgeving; drukken; en verspreiding via Trekker en 50 eigen exemplaren.

Overdruk van jouw artikel uit Trekker Magazine

Een artikel of test van een trekker of machine uit Trekker magazine wordt ervaren  

als een zeer geschikte en hoog gewaardeerde vorm van promotiemateriaal.  

Onafhankelijk en objectief geschreven omlijst met mooie foto’s. Geef ze mee  

aan de dealers of vertegenwoordigers. Informeer naar de mogelijkheden voor  

een opmaat gemaakte brochure met het artikel hierin opgenomen.



TRAKTORPOOL

Adverteren tussen de contingenten: zichtbaarheid en lead-generation

Op Traktorpool is het mogelijk om als merk of bedrijf zichtbaar te zijn. Dat kan  

Traktorpool-breed of specifiek bij bepaalde machines, trekkers of andere groepen. 

Zo kan je als trekkermerk of leasemaatschappij alleen zichtbaar worden bij bepaalde 

merken trekkers en zelf enkel bij bepaalde series of trekkers in combinatie met  

bepaalde vraagprijzen. Vraag Yvonne Visser of Marco Puthaar om meer info rond 

deze vorm van lead-generation en zichtbaarheidspakketten.

Machineplaatsingen

Bij het plaatsen van machines, trekkers of onderdelen op Traktorpool.nl of Traktor-

pool.be maken we onderscheid tussen bedrijven die soms een advertenties plaatsen 

(zogenoemde users) en vaste klanten die maandelijks enkele tientallen tot honderden 

plaatsingen (automatisch) uploaden. De laatste genieten bij Traktorpool van een vast 

en scherp tarief. Ook enkelvoudige plaatsingen zijn mogelijk. Neem contact op met 

Yvonne Visser (zie teampagina) voor vragen of bedrijfsspecifieke aanbiedingen.

TARIEVEN

Enkele plaatsing

€ 9,50 per maand 

Verlenging € 5 per maand

Tarieven Contingenten (op basis van AgriVip-contract)

Aantal Maandtarief U betaalt per  Aantal Maandtarief U betaalt per
contingenten  contingent contingenten  contingent

5 € 27,50 € 5,50 100 € 198 € 1,98

10 € 45,80 € 4,58 125 € 223 € 1,78

15 € 63,10 € 4,21 150 € 248 € 1,65

20 € 71,80 € 3,60 200 € 279 € 1,40

25 € 81,70 € 3,27 300 € 329 € 1,10

30 € 94,50 € 3,15 400 € 360 € 0,90

40 € 120,00 € 3,00 500 € 415 € 0,83

50 € 131,00 € 2,62 750 € 545 € 0,73

75 € 175,00 € 2,33 onbeperkt € 750 -

Extra zichtbaarheid-mogelijkheden

E-mail service € 5  per maand

Link-service  € 5  per maand

Bedrijfslogo erbij € 5  per maand

Automatische upload € 10  per maand via Mascus

Automatische upload gratis  per maand via Hexon en Bever

Machine van de dag | € 15 per 24 uur

Alleen in combinatie met AgriVip-contract. Uw machine plaatsing staat één dag  

op de homepage van Traktorpool.nl.



TARIEVEN

Machine van de dag | € 15,- per 24 uur

Uw machine staat één dag bovenaan in de lijst bij de zoekopdracht binnen de  

betreffende rubriek, inclusief opvallende oranje balk.

Uitgelichte aanbieding | € 15 per 24 uur

Uw machine wordt één dag in een afwijkende kleur weergegeven in de lijst bij de  

zoekopdracht binnen de betreffende rubriek. 

Voordeel aanbieding | € 25 per 24 uur

Combinatie van de Top Aanbieding en de Uitgelichte Aanbieding gedurende één dag 

Machine doorplaatsen in magazine | € 30 per machine per editie

Uw machine op traktorpool wordt doorgeplaatst in het magazine Boerderij of Trekker 

of een Traktorpool-magazine. Dit kan in alle even weken van het jaar of vraag naar de 

mogelijkheden.

PAKKETTEN

Pakket A | € 7.500

	 Periode: 6 maanden

	 Product: Billboard of Halfpage 750.000 views

 +
	 Nieuwsbrieven Boerderij mechanisatie

	 6 nieuwsbrief advertorials - 14.256 abonnees

Pakket B | € 5.000

	 Periode: 6 maanden

	 Product: Billboard of Halfpage 500.000 views

 +
	 Nieuwsbrieven Boerderij mechanisatie

	 4 nieuwsbrief advertorials - 14.256 abonnees

Pakket C | € 2.500

	 Periode: 6 maanden

	 Product: Billboard of Halfpage 250.000 views

 +
	 Nieuwsbrieven Boerderij mechanisatie

	 2 nieuwsbrief advertorials - 14.256 abonnees

Formaten en tarieven

Large rectangle 300x250 px € 45,- CPM

Half page 300x600 px € 68,- CPM

Leaderbord 728x90 px € 45,- CPM

Billboard 970x250 px € 68,- CPM



Voor een indicatie van alle tarieven in print, online en voor de sectorale (akkerbouw, veehouderij, varkenshouderij, pluimveehouderij) 

plaatsingen (online en print en nieuwsbrieven), bekijk de prijzen en mogelijkheden op www.misset.com/adverteren/boerderij/.  Laat 

ons salesteam u adviseren over de juiste stappen en mogelijkheden en combinaties die voor uw bedrijf, dienst of product mogelijk zijn.




