
MEDIAKIT 2023
Het sterkste merk om te verbinden met boeren



BEREIK VANDAAG NOG JOUW DOELGROEP
Boeren bereiken, bewegen en aan je binden. Op het juiste moment, 
met het juiste aanbod op de juiste plek. Dat doe je met Boerderij.

Met abonnees en gebruikers vanuit alle sectoren en uit elke generatie 
hoort Boerderij bij het boerenbedrijf, al meer dan een eeuw.

Content gecreëerd door een onafhankelijke redactie met diepe 
vakinhoudelijke kennis en direct toepasbaar  op het boerenerf. Met een 
geschiedenis van meer dan 100 jaar is Boerderij het onmisbare 
kennisplatform voor de hedendaagse boer.

Boerderij helpt boeren beter boeren. Maar wat doen we voor jou?

Boerderij brengt je in contact met de agrarische sector. Maar Misset en 
de Boerderij gaan verder. Je kunt bij ons terecht voor een marketingplan 
op maat, volgens de nieuwste communicatie trends en ontwikkelingen.

We denken graag met je mee om ons bereik, onze expertise en onze 
passie in te zetten om maximaal rendement uit jouw marketing euro te 
halen!

Ook jij kan beter boeren met Boerderij.
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BOERDERIJ
Wij kennen jouw doelgroep en zij kennen ons. Met Boerderij heb je 
altijd en overal bereik. Met het magazine, de website en onze 
evenementen. Sector breed of dieper op basis van inhoud, thema of 
sub-sector.

TOTAAL BETALENDE ABONNEES
17.762

ONLINE ENGAGEMENT
2.000.000 pageviews p.m.
340.000 bezoekers p.m.

NIEUWSBRIEVEN
Bijna 50.000 dagelijks te bereiken nieuwsbrief abonnees ingedeeld 
op actuele thema's of sub-sector

KENNIS EVENTS 
Jaarlijks circa 50 evenementen fysiek en digitaal met ruim 5.000 
bezoekers

PARTNERCONTENT & ADVERTENTIES
Maandelijks gemiddeld 50.000 interacties met redactioneel 
ingestoken commerciële items en advertentie proposities
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ADVERTENTIEMOGELIJKHEDEN OP MAAT



ADVERTEREN IN BOERDERIJ
Al vanaf 1915 valt Boerderij wekelijks op de mat bij agrarisch 
Nederland. Eerst alleen als magazine en tegenwoordig ook steeds 
vaker als digitaal magazine. Met abonnementen die overgaan van 
generatie op generatie. 51% van de abonnementen loopt al langer 
dan 20 jaar.

MOGELIJKHEDEN BOERDERIJ MAGAZINE
Pagina delen (advertenties naast redactionele pagina's)

2/1 pagina 430x285 mm 1/4 pagina 194x62 mm
1/1 pagina 215x285 mm 1/4 pagina 95x127 mm
1/2 pagina 194x127 mm 1/8 pagina 194x29 mm
1/2 pagina 95x260mm 1/8 pagina 95x62 mm

IM-ers (advertenties op redactionele pagina’s)
IM 1: 93x53 mm
IM 2: 190x53 mm
IM 3: 402x53 mm
IM 4: 190x106 mm
IM 5: 93x247 mm
IM 6: 402x106 mm
IM 7: 93x106 mm

Kijk voor alle (aanlever)specificaties op boerderij.nl/specificaties
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JAARPLANNING PRINTUITGAVEN

BOERDERIJ MAGAZINE
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ONLINE MOGELIJKHEDEN
Boerderij.nl is hét online portaal voor boeren in de Benelux. De 
ruim 340.000 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 Leaderbord: 728x90 pixels
Halfpage: 336x600 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.

LOGOLINKS
Vaste positie voor minimaal 1 maand met directe link naar jouw website 
of landingpage.

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

Kijk voor alle (aanlever)specificaties op boerderij.nl/specificaties
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CONTENTMARKETING
Als contentpartner vertel je jouw eigen verhaal binnen de redacti-
onele omgeving van Boerderij. In het magazine en online. 
Verbind jouw content aan het merk Boerderij en bereik jouw 
doelgroep. 

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

na’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 NIEUWSBRIEVEN
Met de nieuwsbrieven van Boerderij bereik je jouw doelgroep. Of 
je nu de complete agrarische sector of een specifiek deel wilt 
berei-ken. Er is altijd een nieuwsbrief die bij jouw doelstellingen 
past.

Abonnees
39.665
12.081
21.693

6.784

Verschijning 
6 x per week ma t/m za 
1 x per week op vrijdag 
1 x per week op vrijdag  
1 x per week op vrijdag  
2 x per week op di en vr 4.786
1 x per 2 weken op dinsdag 12.716 
1 x per maand op maandag  5.663

Nieuwsbrief
Boerderij algemeen 
Akkerbouw   
Rundvee
Varkens 
Pluimvee  
Mechanisatie 
Grond & Vastgoed 

MOGELIJKHEDEN NIEUWSBRIEVEN 
Advertorial: 350 tekens + afbeelding 
Blockbuster: 660x180 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 specifieke doelgroep te bereiken.

Kijk voor alle (aanlever)specificaties op boerderij.nl/specificaties
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EVENTS
Boerderij heeft weer een indrukwekkende line-up met inspirerende 
evenementen komend jaar. Van korte bijeenkomsten waar boeren 
worden bijgepraat over de laatste ontwikkelingen in hun vakgebied 
tot de verkiezing Agrarisch Ondernemer van het Jaar.

Als partner brengen we je live in direct contact met jouw doelgroep. Ook 
online via onze webinars. Tijdens een webinar behandelen 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 ontwik-
kelen wij een eventconcept op maat, inclusief bijbehorend mediaplan.

JAARPLANNING
Jaarlijks organiseert Boerderij meerdere inspirerende evenementen 
waaraan je jouw merk kunt verbinden, zoals:

• Agrarisch Ondernemer van het Jaar
• Webinar Hittestress
• Grasdag
• Maisdag
• Akkerbouwdag
• Gezonde Varkenshouderij
• Food & Agri Carrièredag

Bekijk de actuele eventsplanning op boerderij.nl/evenementen
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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 registreren vooraf en 
loggen in bij uitzending om te kunnen kijken. Dit kan gratis of tegen 
betaling.

RUIME ERVARING MET WEBINARS
47 Nationaal en internationaal georganiseerde webinars in 2021 
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 Boerderij.

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
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