
M
ediaplanet is als 
wereldleider op het vlak 
van contentmarketing 
gespecialiseerd in 

het lanceren van themagerichte 
campagnes. Deze campagnes 
bestaan uit een themabijlage 
gedistribueerd bij vooraanstaande 
printpartners en een specifiek 
ontworpen campagnewebsite.  
 
Aan de hand van inspirerende 
getuigenissen, duidelijke 
expertvisies en informatieve 
artikels belichten we de actuele 
uitdagingen rond het thema.  
 
Binnen deze informerende en 
activerende context bieden we 
vooraanstaande spelers binnen de 
sector advertentieruimte aan. Op 
die manier maken we van onze 
lezers potentiële klanten.

Beste

Langs deze weg brengen wij u graag op de hoogte van de crossmediale campagne ‘Voeding van de Toekomst’. Deze campagne verschijnt op 9 juni in

de vorm van een themadossier bij Trends en op de campagnewebsite www.duurzametoekomst.be.

De voedingsindustrie, die 16% van de tewerkstelling waarborgt, is een absolute sterkhouder van de Belgische economie: investeringen kennen

een recordgroei van 11,9% en de industrie is bovendien qua omzet en toegevoegde waarde bijzonder toonaangevend. Verder worden Belgische

voedingswaren in het buitenland automatisch geassocieerd met kwaliteit .

Ook zien we het ontstaan van nieuwe business-modellen als reactie op afval, overconsumptie of ongezonde voeding. Markt en overheid reageren met

clean labels, foodpairing, de novel food-wetgeving en digitale oplossingen voor bestelsystemen.

De campagne zal de verschillende elementen van de voedingsindustrie onder de loep nemen aan de hand van informerende artikelen, inspirerende

casestudies en toonaangevende expertvisies. Ze biedt zo de perfecte context om de meerwaarde en expertise van uw organisatie in de schijnwerpers

te zetten.

Daarnaast werkt Mediaplanet –onafhankelijk uitgever van dit dossier- hiervoor samen met Flanders’ Food. Op de volgende pagina vindt u

meer gedetailleerde informatie over de mogelijkheden en de bijhorende tarieven. Indien u intekent via één van onze samenwerkingspartners, geniet

u van 20% korting.

Voor meer informatie kan u altijd contact opnemen met Matthias Liekens via matthias.liekens@mediaplanet.com of 02/421 18 28.

Aarzel zeker niet om contact op te nemen.

Met vriendelijke groeten,

Matthias Liekens

campagne voeding van de toekomst

themabijlage VOeDiNg VaN De 
tOeKOmSt

■■ Distributiedatum: 9 juni 2016
■■ Oplage Trends: 33.000 kopieën
■■ Bereik Trends: 111.270  lezers
■■ Aantal pagina’s dossier: 12-16
■■ Formaat dossier: Tabloid
■■ Print: Full colour

MATTHIAS LIEKENS 
0032 2 421 18 28
matthias.liekens@mediaplanet.com



MEDIAPLANET BELGIUM
Havenlaan 86C box 104, 1000 Brussel

0032 2 421 18 20  

TARIEFKAART 
  cRossmEdIAlE pAcKAgEs: pRInT & dIgITAl

■■ 7.500 gegarandeerde lezers
■■ Article page: banner ad, rectangle ad, leaderboard, widget
■■ Advertorial: extra digitaal artikel
■■ Homepage: banner ad, rectangle ad, widget
■■ Statistiekenrapport

xL PACKAGE  |  €11.250 

■■ 5.000 gegarandeerde lezers
■■ Article page: banner ad, rectangle ad, leaderboard, widget
■■ Advertorial: extra digitaal artikel
■■ Statistiekenrapport

LArGE PACKAGE  |  €7.500

■■ 2.500 gegarandeerde lezers
■■ Article page: banner ad, rectangle ad, leaderboard, widget
■■ Statistiekenrapport

MEdiuM PACKAGE  |  €3.750

■■ 1.500 gegarandeerde lezers
■■ Article page: banner ad, rectangle ad, widget
■■ Statistiekenrapport

sMALL PACKAGE  |  €2.250

dIgITAl
trEnds
Oplage: 33.000 kopieën
Bereik: 111.270 lezers
Aantal pagina’s: 12-16
Formaat: Tabloid
Print: Full colour

pRInT

Article page

rectangle ad
300 x 250 px

banner ad
600 x 160 px

leaderboard
728 x 90 px

 Homepage

rectangle ad
300 x 250 px

banner ad
600 x 160 px

■■ Print:  
1/1 pagina backcover - 259 x 365 mm

■■ Digital:  
Large package - 5.000 lezers

■■ 5% packagekorting 
€24.995 in plaats van €26.315 

Large combo package  |  €24.995

rectangle ad
300 x 250 px

banner ad
600 x 160 px

leaderboard
728 x 90 px

Digital article page Print

■■ Print:  
1/3 pagina - 259 x 120 mm

■■ Digital:  
Medium package - 2.500 lezers

■■ 5% packagekorting 
€10.710 in plaats van €11.275 

medium combo package  |  €10.710

rectangle ad
300 x 250 px

banner ad
600 x 160 px

leaderboard
728 x 90 px

Digital article page Print

■■ Print:  
3 kolommen - 153,5 x 120 mm

■■ Digital:  
Small package - 1.500 lezers

■■ 5% packagekorting 
€6.200 in plaats van €6.525 

SmaLL combo package  |  €6.200

rectangle ad
300 x 250 px

banner ad
600 x 160 px

Digital article page Print

1/3 pagina
259 x 120 mm

3 kolommen
153,5 x 120 mm

www.duurzAMEtoEKoMst.bE

*Opmaak advertentiemateriaal: €150 
*Uitwerken artikel publireportage: journalist op aanvraag
*Alle prijzen zijn exclusief BTW

Frontpage 
banner

259 x 50 mm

€ 5 385.–

1/3 pagina
259 x 120 mm

€ 7 525.–

1/2 pagina
259 x 181 mm

€ 10 260.–

2 kolommen 
101 x 120 mm

€ 3 420.–

1/1 pagina
259 x 365 mm

€ 17 105.–

3 kolommen
153,5 x 120 mm

€ 4 275.–

1/1 pagina
backcover

259 x 365 mm

€ 18 815.–

1/2 pagina
backcover

259 x 181 mm

€ 10 960.–

1/1 pagina
backcover

259 x 365 mm

ALEXANDER CASIER 
0032 2 325 66 58
alexander.casier@mediaplanet.com


