
MEDIAKIT 2022
Het sterkste merk om te verbinden met professionals in food en agri



BEREIK VANDAAG NOG JOUW DOELGROEP
Proffesionals in de food & agri bereiken, bewegen en aan je binden. 
Op het juiste moment, met het juiste aanbod op de juiste plek. Dat 
doe je met Food&Agribusiness.

Voedsel is een primaire levensbehoefte van mens en dier. Voedsel emo-
tioneert; door hoe het eruitziet, smaakt en wordt geproduceerd. In het 
proces van boer tot bord zijn veel schakels, en daarin zijn veel professi-
onals actief. Ieder met zijn of haar specifieke bijdrage, kennis, ideeën en 
kritiek.

Food&Agribusiness is het platform om al deze professionals in de keten 
te bereiken. Van boer, leverancier, afnemer, verwerker tot aanbieder.

Food&Agribusiness brengt je in contact met jouw doelgroep. Natuurlijk 
kun je bij ons adverteren. In print in de krant, online met banners 
en advertorials op foodagribusiness.nl en in onze nieuwsbrief. Maar 
Food&Agribusiness gaat verder. Zo kun je bij ons ook terecht voor even-
ts, webinars en contentmarketing. Maar boven alles denken we graag 
met je mee over de mogelijkheden om ons bereik, onze expertise en 
onze passie in te zetten om je jouw doelstellingen te laten realiseren.

Food&Agribusiness. Van boer tot bord.
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FOOD&AGRIBUSINESS IN CIJFERS
Wij kennen jouw doelgroep. En zij kennen ons. Met 
Food&Agribusiness heb je altijd en overal bereik. De hele keten van 
boer tot bord.

TOTAAL BETALENDE ABONNEES
3.273

ONLINE ENGAGEMENT
78.000 pageviews p.m.
34.000 bezoekers p.m.

NIEUWSBRIEVEN 
1.895 abonnees op de dagelijks nieuwsbrief. En 727 abonnees op 
thema nieuwsbrieven

KENNIS EVENTS 
Vele webinars en jaarlijks >800 bezoekers tijdens Food&Agri 
Carrièredag.

PARTNERCONTENT & ADVERTENTIES
Maandelijks gemiddeld 5.000 interacties met redactioneel ingestoken 
commerciële items en advertentie proposities
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ADVERTENTIEMOGELIJKHEDEN OP MAAT



PLANNING PRINTUITGAVEN
Food&Agribusiness verschijnt iedere dinsdag t/m vrijdag 
Afsluitdatum: 1 dag voor verschijndatum

ADVERTENTIEMOGELIJKHEDEN IN PRINT
Food&Agribusiness is onmisbaar als het gaat om het laatste nieuws 
voor de professional in de food- en agrisector. Van boer tot leve-rancier, 
en van afnemer tot verwerker: foodagribusiness.nl is hét betrouwbare 
platform dat belangrijk nieuws selecteert en duidt. Hierdoor is 24/7 de 
actuele informatie uit en voor de keten beschik-baar.

2/1 pagina  580x390 mm 1/1 pagina  265x390 mm
1/2 pagina  265x190 mm 1/2 pagina  131x390 mm
1/4 pagina  265x90 mm  1/4 pagina  131x190 mm

Rubrieksadvertenties
1 kolom: 35 mm | 2 kolom: 73 mm | 3 kolom: 112 mm | 4 kolom: 150 mm | 
5 kolom: 188 mm | 6 kolom: 227 mm 7 kolom: 265 mm

Diverse IM-ers (advertenties op redactionele pagina’s)
49x47 mm | 49x100 mm | 103x47 mm | 103x100 mm 

Bekijk alle (aanlever)specificaties op 
misset.com/aanleverspecificaties
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ONLINE MOGELIJKHEDEN
Foodagribusiness.nl is hét nieuwste portaal voor de food & agri sector.  
Bijna 34.000 unieke bezoekers per maand, krijgen allemaal een eigen, 
unieke set advertenties te zien. 
Met targetingmogelijkheden op basis van sector, relevante redactionele 
onderwerpen en geografie zijn de mogelijkheden eindeloos. Door de inzet 
van dynamische mediadruk,  a/b testen en frequency capping helpen we je 
efficiënt jouw doelgroep te bereiken.

DISPLAY ADS
Adverteer direct boven, naast of onder redactionele artikelen.

Billboard: 970x250 pixels 
Halfpage: 336x600 pixels 

Leaderbord: 728x90 pixels 
Mobile: 320 x 240 pixels

Large rectangle: 336x280 pixels

NATIVE ADVERTORIALS
Direct naast redactionele artikelen, met een focus op de inhoud.

INARTICLE VIDEO
Adverteer met een video advertentie onder een relevant artikel.

CONTENTMARKETING
Met contentmarketing op Boerderij.nl profileer je jouw merk en/of 
producten binnen de redactionele omgeving van de website.

Bekijk alle (aanlever)specificaties op 
misset.com/aanleverspecificaties
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CONTENTMARKETING
Als contentpartner vertel je jouw eigen verhaal binnen de redac-
tionele omgeving van Food&Agribusiness. In de krant en online. 
Verbind jouw content aan het merk Food&Agribusiness en 
bereik jouw doelgroep. 

✓ Word auteur en kennispartner
✓ Webredactie doet eindredactie op uw artikel
✓ Publiceren in het redactionele CMS
✓ Elk artikel krijgt een aanjaagpakket via de homepage en sector-

pagina’s en wordt SEO geoptimaliseerd
✓ Automatische doorplaatsing in vak nieuwsbrieven
✓ Tussentijdse en eindrapportage van prestaties

KIES JOUW PAKKET
Jouw eigen pakket samenstellen of gebruikmaken losse onderdelen kan 
natuurlijk ook. Maar Misset gaat verder. Zo kun je bij ons ook combina-
ties maken tussen onze verschillende merken. 

We denken graag met je mee over de mogelijkheden om ons bereik, 
onze expertise en onze passie in te zetten om je jouw doelstellingen te 
laten realiseren.
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ADVERTEREN IN DE NIEUWSBRIEF
Met de nieuwsbrief van Food&Agibusiness bereik je dagelijks 
jouw doelgroep.

Nieuwsbrief 
Food&Agribusiness
F&A Eiwittransitie

Verschijning Abonnees
5 x per week van ma t/m vr 1.911
1 x per week    673

MOGELIJKHEDEN NIEUWSBRIEVEN 
Advertorial: 350 tekens + afbeelding 
Blockbuster: 550x150 pixels

SPECIAL NEWSLETTER
Een nieuwsbrief die wordt verstuurd naar de abonnees van één of 
meerdere reguliere nieuwsbrieven maar met jouw eigen content? Kies 
van voor een special newsletter. Naast jouw uitingen bevat de Special 
Newsletter nieuwsitems (bepaald door de redactie). De redactionele in-
houd staat qua grootte in verhouding tot de commerciële content. 
Door de snelle responstijd, de meetbaarheid van de respons en de 
redactio-nele omgeving is de Special Newsletter een zeer aantrekkelijk 
product om een brede doelgroep te bereiken.

Bekijk alle (aanlever)specificaties op 
misset.com/aanleverspecificaties
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F&A Food & Health 1 x per week    128



EVENTS
Food&Agribusiness organiseert jaarlijks meerdere events en webi-
nars waarbij actuele thema’s door toonaangevende sprekers onder 
de loep worden genomen. Als partner brengen we je tijdens het 
event live in direct contact met jouw doelgroep.

Dit doen we ook online via onze webinars. Tijdens een webinar be-
handelen we een specifiek, agrarisch onderwerp met een of meerdere 
experts. 

Ben je op zoek naar een manier om jouw relaties te binden en te boeien, 
maar weet niet precies hoe? Naast onze reguliere events ontwikkelen 
wij ook (relatie)events of webinars voor jou. Op basis van jouw wensen 
ont-wikkelen wij een eventconcept op maat, inclusief bijbehorend 
media-plan.

MEER WETEN
Download de eventsbrochure op misset.com/events of neem 
contact op met jouw accountmanager via 0314 - 35 81 03 of  
verkooplandbouw@misset.com.
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WEBINARS
Bereik ook in tijden van afstand jouw doelgroep. Online, live en 
interactief. Met een webinar van Misset!

Een webinar is een interactieve online presentatie over een specifiek, 
uniek onderwerp in een agrarisch redactioneel umfeld. Deelnemers re-
gistreren vooraf en loggen in bij uitzending om te kunnen kijken. Dit 
kan gratis of tegen betalingen.

RUIME ERVARING MET WEBINARS
47 Nationaal en internationaal georganiseerde webinars
488 registraties gemiddeld per webinar in 2021

VOORDELEN VAN EEN WEBINAR

✓ Live! Direct contact met jouw doelgroep.

✓ Interactief! Live vragen beantwoorden en polls.

✓ Efficiënt! Snel inzetbaar tegen relatief lage kosten.

✓ Breder bereik! Lange levensduur door live uitzending en on de-
mand terugkijklink.

✓ Autoriteit! Positieve associatie met het merk Food&Agribusiness.

MOGELIJKHEDEN
Je kunt aanhaken als partner of sponsor tijdens één van onze thema 
webinars, maar ook een compleet eigen webinar in onze studio 
behoort tot de mogelijkheden. 

Bekijk alle mogelijkheden op misset.com/adverteren/webinars






