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Vlees+
Vlees+ is een onafhankelijk mediaplatform voor
vleesprofessionals. Door middel van informatieve artikelen,
tips en adviezen in het vakblad, de website en in de digitale
nieuwsbrief, willen wij het ondernemerschap van slager,
traiteur en leverancier naar een hoger peil brengen.
Vlees+ biedt een kijkje in de keuken van slagers en traiteurs,
maar laat ook andere versspecialisten leveranciers aan het
woord. Daarnaast wordt aandacht besteed aan aanverwante
producten, zoals toonbanken, weegschalen en
meetapparatuur.

Lezersprofiel
Het vakblad Vlees+ stimuleert ondernemerschap en wil
lezers informeren over de actualiteit in deze levendige
branche, maar geeft ook achtergrondinformatie over de
diverse vleessoorten, producten, machines, scholing,
personeel en veel meer gerelateerde onderwerpen. We
schrijven over de hele productieketen.

Multimediale campagne
Vlees+ biedt verschillende mogelijkheden om online en
offline te adverteren. Denk hierbij aan een advertentie,
branded content, online bannering of online advertorials.
Deze mediakaart biedt u een overzicht van de standaard
mogelijkheden. Maatwerk is uiteraard ook mogelijk. Onze
media-adviseur helpt u graag met het bepalen van een
passende (multimediale) campagne om uw
marketingdoelstellingen te behalen.

Statistieken
Vakblad
8x per jaar, oplage 2.300
Website vleesplus.nl
Gemiddeld 5.600 unieke bezoekers per maand
Digitale Nieuwsbrief
750 abonnees
Facebook
500 volgers

Verschijningsdata 2021 Print
Editie

Thema-verschijnen

Deadline aanmelden advertorials

Deadline advertenties

Verschijningsdatum

1

Maaltijden / Kip

di 19-01-21

05-02-21

vr 19-02-2021

2

Industrie / Vega

di 02-03-21

19-03-21

vr 02-04-2021

3

BBQ / Varken

di 13-04-21

30-04-21

vr 14-05-2021

4

Automatisering / Rund

di 25-05-21

11-06-21

vr 25-06-2021

5

Apparatuur / Kalf

di 13-07-21

06-08-21

vr 20-08-2021

6

Interieur / Lam

di 17-08-21

10-09-21

vr 24-09-2021

7

Feestdagen / Wild

di 05-10-21

22-10-21

vr 05-11-2021

8

Toekomst / Gevogelte

di 09-11-21

26-11-21

vr 10-12-2021

Adverteren Print
Formaat

Specificatie b x h (mm)

Tarief €

1/1 pagina

230 x 300 (excl. 3 mm afloop)

1.575

1/2 pagina staand

93 x 275

950

1/2 pagina liggend

190 x 135

950

1/4 pagina staand

93 x 135

575

1/4 pagina liggend

190 x 65

575

Toeslag branded content

+ 750 per pagina

Bijsluiter/insteker

Op aanvraag

Overige advertentie formaten

Op aanvraag

* inclusief redactie

Vleesplus.nl & Digitale Nieuwsbrief
Maximaliseer uw exposure: gebruik onze website en de digitale nieuwsbrief. De digitale nieuwsbrief wordt wekelijks verstuurd,
op donderdag.

Adverteren vleesplus.nl
Formaat

Specificatie

Tarief €

Leaderboard

728 x 90, 468 x 60, 320 x 50

500 per maand

Large Rectangle

336 x 280, 300 x 250

600 per maand

Digitale advertorial

Op aanvraag

Videoproductie

Op aanvraag

• Bannering
Uw banner wordt getoond op de homepage en/of
achterliggende pagina’s. Uw banner kan getoond worden in
een carrousel van maximaal 3 banners.
• Digitale advertorial
Een digitale advertorial is een kort bericht over uw bedrijf of
product dat in opdracht van u wordt geschreven en na
goedkeuring wordt geplaatst. Maximaal 250 woorden. Het
bericht wordt tussen redactionele berichten geplaatst.

• Videoproductie
Een interview of productpresentatie van ongeveer 1 minuut
gemaakt door Vakbladen.com. Deze video wordt getoond
op de website van Vlees+ en op het YouTube kanaal en is
uiteraard beschikbaar voor de eigen website en social
media kanalen.

Adverteren Digitale Nieuwsbrief
Formaat

b x h pixels

Tarief €

Banner

320 x 50

375

Partnermailing

1.775

Specificaties online banners
Website

Nieuwsbrief

Bestandstype

jpg, gif, animated gif, html5

jpg

Kleurmodus

RGB

RGB

Resolutie

72 dpi

72 dpi

Maximaal formaat

99 kb

99 kb

Landingspagina

webadres opgeven

webadres opgeven

Aanleveren advertentiemateriaal
Voor het aanleveren van print advertentiemateriaal gebruikt u de Ad | Portal. Vanuit de Ad | Portal ontvangt u een e-mail met
het verzoek om uw advertentiemateriaal in te leveren. Let op: deze e-mail kan soms in uw spam/ongewenste e-mail folder terecht komen.
Advertentiemateriaal ten behoeve van online plaatsingen (website en nieuwsbrieven) levert u in bij traffic@archermedia.nl. U
ontvangt hiervoor een verzoek vanuit de afdeling Traffic.
Voor veel klanten verzorgen wij ook de (advertentie)opmaak. Neem contact op en bespreek de mogelijkheden.

Uitgeverij

Alea Publishers
Huis ter Heideweg 13
3705 MA Zeist

Uitgever

Roeland Dobbelaer

Redactie

Alea Publishers
t.a.v. Vlees+
Huis ter Heideweg 13
3705 MA Zeist
info@vleesplus.nl

Advertentie-exploitatie Alea Publishers
Salesmanager
Gjelt Douma
gjeltdouma@aleapublishers.nl
06 467 514 67
Aanleveren materiaal

traffic@virtumedia.nl
030 691 33 12

Abonnementen

alea@mijntijdschrift.com
088 226 66 89

Alle genoemde bedragen zijn in euro’s, exclusief btw

Aanleveren bijsluiters
Aantal: gelijk aan oplage
Afwerken: handzaam in dozen verpakt
Deadline: uiterlijk 6 werkdagen voor verschijning

Aanlever adres:
Veldhuis Media
T.n.v Marcel Maassen
mmaassen@veldhuis.nl

Kanaaldijk O.Z 3
8102 HL Raalte
o.v.v. afzender, titel van
het blad en editie.

