


AUTHENTIEK  

UNIEK 

ORIGINEEL

Detijd van plat adverteren in print ligt achter ons. Het is decombinatie van

zichtbaar zijn opde juiste plaats ophet juiste momentbij de juiste doelgroep. 

Maar de vraag blijft: hoe pak je zoiets aan? En hoe gaan we die boodschap 

vervolgens overbrengen? Die routeerheen is geen eenvoudige, maar  

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

Uwauthentieke, unieke en originele boodschap overbrengen via de drie

sterkste merken in demechanisatiebranche: Boerderij als sterkste boerenmerk, 

Trekker als sterkste mechanisatiemerk en Traktorpool als grootste 

handelsplatform. Deze mediakit laat zien waar onze merken voor staan enwat

we kunnen. Endan is ernog het hoofdstuk  ‘maatwerk’.Wantuiteindelijk heeft

iedereen zijn eigen wensen.

Bas vanHattum
bas.van.hattum@misset.com 

Teamlead Mechanisatiecluster Misset

mailto:bas.van.hattum@misset.com


Niet irritant 

maar 

RELEVANT

MECHANISATIE
TREKKER | TRAKTORPOOL  

BOERDERIJ 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 deAgritechnica.

.

Dé MARKTPLAATS VOOR  

GEBRUIKTE MACHINES

Traktorpool.nl. 

Het grootste handelsplatform  voor

gebruikte  machines.

ONZE VAKBLADEN

Het hart van elke titel: eenstevig  

magazine. Zowel boerderij (51keer  

per jaar) als Trekker(11keerper jaar) 

behorentot debeste, onafhankelijke  

journalistieke titels binnen de  

Nederlandselandbouw. Onze 

vakbladen worden op 

abonnementsbasis verspreid.

ONZE NIEUWSBRIEVEN

Er zijn nieuwsbrievenvanuitTrekker,vanuit  

Boerderij/mechanisatie, vanuit elkesector  

(akkerbouw,veehouderij, varkens, pluimvee 

enalgemeen).Enwist udatwespeciaal voor  

u eenthema-nieuwsbrief kunnen maken  

rondom eenmachine,dienst of trekker?

ONZE WEBSITES

Trekkeronline.nl enBoerderij.nl/mechanisatie.  

Daarvind u alle onafhankelijkeinfo. Endaarwilt u  

gezien worden. Ofwel overal, ofwel plaatsspecifiek

persector. Laat uverrassen doordemogelijkheden



THEMA PLANNING TREKKER 2023

Uitgave Verschijndatum Afsluitdatum Thema

Januari 29-dec 14 dec Precisielandbouw

Februari 26-jan 12-jan Mesttechniek

Maart 23-feb 9-feb Zaaien en Poten

April 30-mrt 16-mrt Gewasbescherming

Mei 28-apr 13-apr

Ruwvoederwinning / grasoogstJuni 25-mei 11-mei

Cultuurtechniek

Juli/Aug. 13-jul 29-jun Bodembewerking

September 31-aug 17-aug Maisoogst / bietenoogst

Oktober 28-sep 14-sep Bodemverdichting en banden

November 26-okt 12-okt
Werkplaats: Repareren en 

onderhoud

December 30-nov 16-nov
Over trekkers: aanschaf, lease, 

huur, koop

SPECIALS & EXTRA UITGAVEN 2023

T +31 (0) 314 358 237 T +31 (0) 314 358 109

M +31 (0) 6 2053 0324 M +31 (0) 6 2246 8068

E yvonne.visser@misset.com E marco.puthaar@misset.com

Yvonne Visser Marco Puthaar
Nieuwsbrieven verschijndata:

Trekkeronline: wekelijks op dinsdag

Nieuwsbrief Boerderij/Mechanisatie;  2 wekelijks op dinsdag; even weken 

Special Magazines 2023

❑ Traktorpool Magazine 30 maart en 30 november

❑ Grasdag Special 25 mei

❑ Trekker Kalender 2024 27 december

❑ Trekker Jaarboek 2024 27 december 

Demo Events

➢ Grasdag 2023 22 en 23 juni

➢ Akkerbouwdag September

➢ Maisdag 2023 September 

Uw contactpersonen:

mailto:yvonne.visser@misset.com
mailto:marco.puthaar@misset.com


TARIEVEN Trekker platform

Advertentie tarieven Trekker en Boerderij

230x295mm

200x134of 98x270mm  

98x134of 200x64 mm  

98x64 mm

1/1 pagina FC € 2.782

1/2 paginaFC € 1.750

1/4 paginaFC € 1.250

Bijsluiters enopleggers opaanvraag

Advertentieopredactiepagina(IM-ers)

IM-er1kolom

IM-er2 kolom

IM-er3 kolom

€ 550

€ 850

€ 1.250

63x52 mm  

132x52mm  

200x52 mm

PartnerContentPagina’s

Eén Content-Pagina inclusief  content-aanjaagpakket € 1.750,-

Meerdere pagina’s op aanvraag

Onlineadverteren (prijs per1.000 impressies)

Direct boven, naastof onder redactionele content:

Display ads € 25 Logolink

In article video

€ 750 permaand vast tarief

€ 35Native ads  

Mobile ads

€ 25

op aanvraag

Nieuwsbrief Trekkeronline wekelijksop woensdag

Advertorial € 425 per keer

Blockbuster € 425 per keer

230x295mm

200x134of 98x270mm  

98x134of 200x64 mm

1/1 pagina full colour  

1/2 pagina full colour  

1/4 pagina full colour

€ 1.495

€ 755

€ 474

Trekkerkalender(verschijnteindvanhet jaar)

1fotoblokvoor 1maand:

2blokkenvoor 2 maanden:  

Kalenderexclusief voor éénmerk

€ 1.250

€ 2.250

op aanvraag

Trekkerposter;uniekinmerkbeleving

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

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

Inclusiefvormgeving; drukken; enverspreidingvia Trekkeren 50 eigen exemplaren.

OverdrukvanjouwartikeluitTrekkerMagazine

Eenartikel of test van een trekker of machine uit Trekker magazine wordt ervaren

als eenzeergeschikteenhooggewaardeerdevorm van promotiemateriaal.

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

aan de dealers of vertegenwoordigers. Informeer naar de mogelijkheden voor

eenopmaatgemaaktebrochuremet het artikel hierin opgenomen.

TARIEVEN Jaarboeken/specials



YVONNE VISSER

Sales Mechanisatie

Yvonne is al meerdan 10jaar  

werkzaam bij Misset enhet  

gezicht endedrijvende kracht  

achterTraktorpool.nl en  

Traktorpool.be.Ookde jaarlijkse 

Traktorpool-magazinesneemt  

ze onderhaarhoede.

op voor alle vragen rondom T +31 (0) 314 358 237 T +31 (0) 314 358 109 T +31 (0) 314 358 106

advertising binnen onze

merken.

M +31 (0) 6 2053 0324 M +31 (0) 6 2246 8068 M +31 (0) 6 1038 0644

E yvonne.visser@misset.com E marco.puthaar@misset.com E rob.kramers@misset.com

MARCO PUTHAAR

Sales Mechanisatie

Marco is al meerdan 25 jaar  

werkzaam bij Misset Landbouw.  

Zijn specialisme binnen deme-

chanisatie is het gevenvan een  

juist adviesvoor detitels Trekker,  

Trekkeronline.nl enBoerderij met  

Boederij.nl /mechanisatie.

ROB KRAMERS

Traktorpool backoffice

Rob is destille kracht op

deachtergrondenzorgt ervoor  

dat detechniek bij Traktorpool.nl  

enTraktorpool.bewerkt en  

actueelblijft.

ONZE MENSEN

Betrokkenheid bij enpassie voor  

de landbouwmechanisatie. Dat  

vind je terug bij iedereendie werkt  

binnen het mechanisatiecluster

waar demerkenTrekker,Traktorpool  

enBoerderij/mechanisatie onder  

vallen. Neemcontact met ons

mailto:yvonne.visser@misset.com
mailto:marco.puthaar@misset.com
mailto:rob.kramers@misset.com


TRAKTORPOOL

Traktorpool is démarktplaatsvoor gebruikte trekkersen  

landbouwmachines. Vele buitenlandse kopers vinden hun 

weg via Traktorpool om machines te kopen en te verkopen. 

Traktorpoolbrengtvraag enaanbodbij elkaar. Opagrarisch  

vlak is Traktorpoolhet grootst, meestoverzichtelijk engeliefd

onder gebruikers en de mechanisatiebedrijven. U als leverancier 

van eendienst, machine of trekkerkangebruik makenvan

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

transporteur bent, leasemaatschappij, bankof leveranciervan  

olie- en smeermiddelen. Enof u nu importeurbentvan trekkers 

of machines of een lokale bouwer van platte wagens, binnen 

Traktorpool is het mogelijk om overal of enkel binnen een 

bepaaldecategorie zichtbaar te zijn. Ookmaatwerk 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 verrassen door de

zichtbaarheid-pakketten en slimme mogelijkheden in, naast,

bij en tussen deTraktorpool-contigenten. VoorNederland

en België verzorgen wij de exploitatie via de platformen

Traktorpool.nl enTraktorpool.be.

CIJFERS

• Actief in 195 landen en leesbaar in 25 talen

• Meerdan 4 miljoen gebruikerspermaand (Benelux 125.000)

• Meerdan 40 miljoen paginaweergaven (kliks opde foto’s niet 

meegeteld) wereldwijd (Benelux 2,2 miljoen)

• Leesbaarvia pc, laptop,app enop mobieleapparaten

• Gemiddeld meerdan 200.000 agrarische machines  

en trekkersonline



TRAKTORPOOL

Bannering op Traktorpool

Bezoekers van Traktorpool zijn een zeer interessante doelgroep voor 

toeleveranciers. 

Bannering is een uitstekende propositie om deze doelgroep te bereiken.

Traktorpool biedt de mogelijkheid om zowel op de hele site als op specifieke

Categorieën op de site de banner te tonen.

Een paar voorbeelden:

Banners kan getoond worden op de :

Startpagina

Detailpagina 

Geografische

Machinespecifiek

- Introductie nieuwe machine; branding op de gehele site.

Traktorpool is al 15 jaar actief en breidt continu verder uit:

- 4 miljoen gebruikers per maand

- 40 miljoen paginaweergaven per maand en actief in 194 landen.

- 220.000 items op de website

Neem contact op met Yvonne Visser voor alle mogelijkheden.

Tel: 0314 – 35 82 37 of mail: yvonne.visser@misset.com

.

TARIEVEN

Enkeleplaatsing

€ 9,50 permaand  

Verlenging € 5 permaand

Tarieven Contingenten (opbasisvanAgriVip-contract)

Aantal

contingent

en

Per 
maand

Per

contingent

Turbo

pakket

Aantal

contingent

en

Per 
maand

Per 

contingent

Turbo

pakket

5 € 29,70 € 5,94 € 41,58 100 € 214 € 2,14 € 299,60

10 € 49,50 € 4,95 € 69,30 125 € 241 € 1,93 € 337,40

15 € 68,15 € 4,54 € 94,41 150 € 268 € 1,79 € 375,20

20 € 77,55 € 3,88 € 108,57 200 € 301 € 1,51 € 421,40

25 € 88,25 € 3,53 € 123,55 300 € 353 € 1,18 € 494,20

30 € 102,00 € 3,40 € 142,80 400 € 389 € 0,97 € 544,60

40 € 130,00 € 3,25 € 182,00 500 € 448 € 0,90 € 627,20

50 € 141,50 € 2,83 € 198,10 750 € 589 € 0,79 € 824,60

75 € 189,00 € 2,52 € 264,60 onbeperkt € 810 - € 1134,00

Extrazichtbaarheid-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

Machinevandedag | € 15per24 uur



UW VERHAAL:  

EEN STERKE  

BOODSCHAP 

VIA HETJUISTE

SPOOR

TREKKER

Hetbestgewaardeerd

Ooitgestart als vakblad in 1988,  

vandaag de dag een professionele titel 

dat jaarlijksdemeesteonafhankelijk  

vakinformatie brengt over werktuigen 

entrekkersvia eenmagazine, nieuws-

brieven,Trekkeronline.nl envia de  

social-media.Dekracht: complexe  

techniek engrondige tests begrijpelijk  

en toegankelijk maken.Datmaaktdat  

Trekkerveruit degrootsteoplage heeft  

van alle onafhankelijkemaandbladen  

éndehoogstewaardering met een  

NPS-scorevan 66.

TRAKTORPOOL

Dé marktplaats voor landbouwmachines 

Traktorpool is het grootstehandels-

platform voor machines entrekkers in  

Europaenook in deBenelux marktleider. 

Het brengtvraag enaanbodbij elkaar  

via eenstabiel platform,eenteamvan  

gemotiveerdemedewerkers eneen  

enorm bereik.Watvelen nog mogen  

ontdekken,zijn devele adverteermo-

gelijkheden om -zelfs plaatsspecifiek-

zichtbaar tezijn. Dagelijkszijn ermeer  

dan 200.000 machines, trekkersen  

onderdelen tevindenwaarvan ruim

10procent afkomstig is uit deBenelux.

BOERDERIJ/MECHANISATIE

Helptboeren beterboeren  

Boerderij is dezakelijke insteekvan  

de landbouwmechanisatie. Dekern

is impressies, testen,overzichten en  

kostprijsberekeningenwaar boereniets  

mee kunnen.Alles in staat tendienste  

van ‘De boerhelpen om beter te  

boeren’.Hier bevinden zich louterde  

serieuze ondernemers. Elke doelgroep 

(akkerbouw, veehouderij, varkens-

houderij en mechanisatie) heeft zijn 

eigen aandacht binnen het magazine,  

dewebsiteendenieuwsbrief.



ONZE MAGAZINES

BOERDERIJ

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

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

Onzeabonnees zijn deechte ondernemers die zich goedwillen inlezen en oriënteren 

voordat ze eenbesluit nemen.94%van onze abonneesmet eengeregistreerd

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

TREKKER

Al ruim dertig jaar eenbegrip.Trekkersenwerktuigen staan centraal.Enbinnen 

dit kwaliteitsmagazine is er eengezonde modus tussen serieuze content (tests, 

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

verzamelaar. Dezesuccesmodus maaktdat 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 

brengtmaandelijks zoveel kwaliteitsinformatie als Trekker.

SPECIALS EN JAARBOEKEN

Door het jaar heen brengt de mechanisatieredactie enkele specials uit zoals de 

Gras-special, deAgritechinicaspecial en ook eenpaarkeerper jaar deTraktorpool-

special. Dezespecials gaannaardeabonneesvan Trekkeren Boerderij.



ONZE WEBSITES

TREKKERONLINE.NL

Trekkeronline.nl is het nieuwste onderdeel en het snelst 

groeiend.Het uniekevan Trekkeronline.nl is het verbindenvan  

nieuws, trekkerdata, occasioninfo en artikelen met elkaar, en 

als het kangespecificeerd op eentrekkermodel. Continu wordt 

er gewerkt aan een betere toegankelijkheid. Nieuw zijn de 

merkpagina’swaarin je permerk kanzien wat er is aan nieuws  

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

je als partnerzichtbaar zijn. Informeernaardemogelijkheden.

BOERDERIJ.NL/MECHANISATIE

Boerderij.nl is hét online portaal voor boeren in de Benelux. 

Vande300.000 unieke bezoekerspermaand, maakten ruim

100.000 een profiel aan waarvan er ruim 44.000 te targeten 

zijn als boer. Met targetingmogelijkheden op basis van gedrag, 

persoonlijke en demografische kenmerken, sectoren, relevante 

redactionele contenttags zijn demogelijkhedeneindeloos.

Wijhelpen je jouwdoelgroep online tebereiken.

TRAKTORPOOL.NL /TRAKTORPOOL.BE

Wistjedatelkemachine of trekkerdieopTraktorpoolgeplaatst 

wordt, gezien kan worden door 4 miljoen unieke bezoekers 

wereldwijd? Ook in de Benelux is Traktorpool het grootste 

platform datvraag en aanbodverbindten heeftdaar ruim

125.000 unieke bezoekers en maandelijks ruim 2 miljoen 

paginaweergaven. Nog bijzonderder: commerciële uitingen 

kunnen getoond worden aan potentiële kopers die specifiek 

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

kopersvan nieuwemachines entrekkersbijna altijd eerst  

zich oriënteren via eenplatform zoals Traktorpool?Eris geen 

enkel ander medium dat u zo dicht bij het koopprocesbrengt.



ONZE NIEUWSBRIEVEN

Wekelijksworden ervanuit 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 

debelangrijkste triggers omnaardewebsite te gaanenwordendus 

goed gewaardeerd. Binnen de nieuwsbrieven is er de mogelijkheid 

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

content te leiden. Eenrelatief lage investering meteen groots effect.

NIEUWSBRIEVEN TREKKER EN MECHANISATIE

Zowel vanuit Trekker gaat er wekelijks een nieuwsbrief de deur 

uit, als om detwee wekenvan Boerderij/mechanisatie. In totaal 

worden deze mechanisatienieuwsbrieven naar ruim 20.000 

mailadressen verstuurd. Hierop pakken we de hoogtepunten 

samenvan deafgelopenperiode.

NIEUWSBRIEF NAAR SECTOR

Metdenieuwsbrieven van Boerderij bereik je jouwdoelgroep.

Of je nu decomplete agrarische sectorof eenspecifiek deel wilt 

bereiken.Er is altijd eennieuwsbrief die bij jouwdoelstellingen  

past.Hieronder een indicatievan wat erkan:

Boerderij-Akkerbouw 1 x per week 12.000

Boerderij

Rundveehouderij

1 x per week 21.600

Boerderij-Mechanisatie 1 x per 2 weken 12.700

Trekker-nieuwsbrief 1x per week 7.800

SPECIFIEKE  

BRANCHE

Wordt zichtbaar  
in de akkerbouw-

nieuwsbrief



UW PARTNER CONTENT

WIJ VERTELLEN JOUW VERHAAL

Als contentpartnervertel je jouweigen verhaal binnen de  

redactionele omgeving van Trekker of Boerderij. Uit onderzoek 

blijkt dat dezevorm van boodschappenoverbrengenveel 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 devorm van (online) artikelen envideo’s. Wat het 

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

verspreiden énvideo’s maken. Enmet gegarandeerdsucces.

MAGAZINE, VIDEO OF ONLINE

De partner-artikelen kunnen op wens verschijnen in print 

en/of online. In dat laatstegeval komen-naargelang dewens 

endeafspraak- deartikelen of video’s met regelmaat terug

in de redactionele (nieuws)kolommen op Trekkeronline.nl 

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

artikelen ook in desectorkolommen terug te laten komenzoals 

die van Veehouderij, Akkerbouw of Mechanisatie. U krijgt een 

specifiekeplek op dewebsiteswaar uwpartnerartikelen  

gebundeld worden envanwaar artikelen

weermakkelijk gedeeldkunnenworden op  

social mediaenopwens in de(sectorale)  

nieuwsbrieven. Tot slot: een thema-

nieuwsbrief die helemaal in het kader  

staatvan uwbedrijf, dienstof product

is ook mogelijk.Uvraagt,wij draaien!



Bij TrekkerenBoerderij hebbenwe elk jaar  

een indrukwekkende line-up met inspire-

rende evenementen.Van kortebijeenkom-

stenwaar boeren, monteurs of techneuten 

worden bijgepraat over de laatste ontwik-

kelingen in hunvakgebied tot een landelijk 

event zoals deGrasdag.

TREKKER-TECH

Wat onssuccesvol maaktop dit vakgebied  

is datwe telkens luisterenenevalueren.  

Zowerd het bekendeTREKKERSleutel  

Event gestaagomgedoopt tot het jaarlijkse  

TREKKER-Techevent. Omzo eengrotere

groepmensenuit demechanisatiebranche

aan tespreken.Entegelijk is daarnog  

ruimtevoor het individu endediepgaande  

technischeuitdagingen waar monteurs  

dagelijkstegenaanlopen.

WEBINARS

Online, liveen interactief.Dat is een  

webinar bij Misset.Eenwebinar is een  

interactieveonline presentatie over een  

specifiek, uniek onderwerp in een  

agrarisch redactioneel umfeld.

Deelnemers registrerenvooraf en loggen  

in bij uitzending omtekunnen kijken.

Dit kangratis of tegen betaling.

ONZE EVENTS  

EN WEBINARS



MISSET UITGEVERIJ:

Enjoy the ride bij het grootste mechanisatieportaal van Nederland


