MEDIABROCHURE 2019

VMT
food.be
voor vakprofessionals in de voedingsindustrie in België

vakblad | website | nieuwsbrieven | jaarboeken
leveranciersregister | social media

WAT KAN VMT FOOD.BE VOOR U BETEKENEN?
VMT FOOD.BE | hét vakmedium voor vakprofessionals
in de voedingsindustrie in België

De unieke combinatie van het vakblad, de website, de nieuwsbrieven, de jaarboeken, het leveranciersregister maken VMT food.be tot
een autoriteit en volwaardig gesprekspartner voor professionals in voedingsindustrie in België. VMT food.be informeert het hoger en
middel-management over alle ontwikkelingen op het terrein van kwaliteitsmanagement, procestechnologie, productontwikkeling,
voedselveiligheid & kwaliteit, management, sales & marketing, wetenschappelijk onderzoek en wetgeving.
Al 125 jaar is het Nederlandse VMT een betrouwbare informatiebron voor en over de voedingsindustrie. Sinds 2014 jaar pakt het
Nederlandse VMT uit met een Belgische editie VMT food.be.

Doelgroep
De doelgroep van VMT food.be omvat de gehele voedingsindustrie. VMT
food wordt verspreid onder personen, bedrijven en instellingen die zich
beroepsmatig bezighouden met de productie van voedingsmiddelen in België.
De lezers bevinden zich vooral in de voedingssector, voornamelijk bij directies,
proces-/productontwikkelaars, kwaliteitsmanagers en adviseurs. Ook wordt
VMT food.be in de toeleveringssector, retail, onderwijs- en overheidsinstellingen
gelezen.

Bereik
13.200
print
per editie

1.800
online
per maand

6 redenen om te adverteren
1. Het vergroten van de bekendheid van uw bestaande producten en merken.
2. Het presenteren van uw innovaties of expertise op een bepaald kennisgebied.
3. Het versterken van uw imago.
4. Meer deelnemers werven voor uw evenement en uw zichtbaarheid
op beurzen aankondigen.
5. Werven van professionals uit de foodbranche via 4 communicatiekanalen:
website, nieuwsbrief, vacatureservice en het vakblad.
6. VMT food.be is een betrouwbaar en sterk groeiend multimediaal merk.

TOTAAL BEREIK

■ Oplage vakblad
■ Bereik vakblad
Meeleesfactor 3

■ www.vmtfood.be

Unieke bezoekers per maand

■ www.vmtfood.be

Pageviews per maand

■ Nieuwsbrief
■ Twitter

15.000
4.400
13.200
1.800
3.900
1.800
700

HET MAGAZINE

VMT FOOD.BE | hét vakmedium voor vakprofessionals
in de voedingsindustrie in België
■ Verspreide oplage: 4.400
■ Meeleesfactor: 3
■ Bereik: 13.200

VMT food.be informeert professionals in de voedingsindustrie in België. VMT food.be heeft
een eigen onafhankelijke en deskundige redactie. In specials wordt ingezoomd op actuele en brandende onderwerpen.

Verschijningskalender VMT food.be:
Editie
1.
2.
3.
4.

Reserveren
25 februari 2019
22 mei 2019
09 september 2019
11 november 2019

Aanleveren
26 februari 2019
23 mei 2019
10 september 2019
12 november 2019

Verschijningsdatum
13 maart 2019
12 juni 2019
25 september 2019
27 november 2019

Thema
Machines, Technologie & Automatisering
Kwaliteit, Voedselveiligheid & Hygiëne
Verpakken & Logistiek
Innovatie: Ingrediënt & Product(ie)

DE WEBSITE

VMT FOOD.BE | hét vakmedium voor
vakprofessionals in de voedingsindustrie in België

LEADERBOARD
728 x 90 pixels en 320 x 100 pixels
Bestandsgrootte: max. 99 kb
Bestandsformaten: gif, jpg, HTML5
Max. 6 posities
URL waar leaderbord naar moet linken

LARGE RECTANGLE
336 x 280 pixels en 300 x 250 pixels
Bestandsgrootte: max. 99 kb
Bestandsformaten: gif, jpg, HTML5
URL waar large rectangle naar moet linken

MINISITE
Een minisite is een krachtige tool waardoor
u uw vindbaarheid aanzienlijk vergroot. Het
betreft een geheel eigen website binnen de
omgeving van VMTfood.be en uw logo onder
‘Focus op’ op de homepage. U lift mee op
de hoge bezoekfrequentie en verblijfsduur op
de site.

■ Unieke bezoekers: 1.800 per maand
■ Pageviews: 3.900 per maand

VMT food.be
www.vmtfood.be is dé toonaangevende site voor de foodprofessional, hierdoor bereikt u uw
doelgroep. De site bevat dagelijks het laatste nieuws, achtergrondinformatie, vacatures in de
voedings- middelenindustrie en de agenda met vakbeurzen, cursussen, congressen speciaal
geselecteerd voor de doelgroep. De bezoeker raadpleegt www.vmtfood.be dagelijks omdat het
actuele, uitgebreide en toepasbare informatie biedt. VMT food.be biedt u de uitgelezen
mogelijkheid om met uw online advertentie op te vallen bij de doelgroep!

Exclusieve propositie: Kennispartner
VMT food.be werkt samen met een aantal geselecteerde kennispartners die content leveren op
basis van hun expertise. Het doel van het kennispartnerschap is het creëren van wederzijdse
meerwaarde voor zowel VMT food.be als de kennispartner. Belangrijk uitgangspunt hierbij is dat
de content inhoudelijk/redactioneel is, en dus niet gericht op het verkopen van een product,
dienst of opleiding. Het kennispartnerschap wordt aangegaan voor de duur van één jaar.
Belangrijk om te weten: Nieuws valt niet onder het kennispartnerschap. Nieuws (veelal
op basis van persberichten of actuele gebeurtenissen) verwerkt de redactie zelf in de reguliere
nieuwsrubrieken op de site. Een diepgaand artikel dat kennis etaleert in relatie tot een actuele
ontwikkeling kan wel binnen het kennispartnership worden opgenomen.

LOGOLINKS
Op de homepage.
60 x 30 pixels plus 40 karakters (incl.
spaties) bedrijfsnaam of pay-off
Bestandsgrootte: max. 99 kb
Bestandsformaten: Afbeelding/logo gif
(non-animated), jpg
Tekst in Word.

ADVERTORIAL IN
NIEUWSCARROUSEL
Titel bericht: max. 50 tekens
Verder bericht: maximaal 350 woorden
Contactinformatie: Naam, adres,
woonplaats, telefoonnummer en faxnummer
Afbeelding bestandsformaat: jpg, gif pgn
bestand
Afbeelding bestandsgrootte: max 1 Mb

KENNISPARTNER
Als kennispartner heeft u de mogelijkheid om
de volgende publicatievormen in te zetten:
■ Redactioneel artikel
■ Expertblog/column
■ Whitepapers
■ Video
■ Podcasts/radio-items

FULL BANNER IN
NIEUWSBRIEVEN

DE NIEUWSBRIEF

VMT FOOD.BE | hét vakmedium voor

vakprofessionals in de voedingsindustrie in België

468 x 60 pixels
Bestandsgrootte: max. 99 kb
Bestandsformaten: gif (non-animated),
jpg (geen swf-formaat mogelijk)
URL waar full banner naar moet linken

BEELD ADVERTORIAL IN
NIEUWSBRIEVEN
■ 1x per week op maat geselecteerd nieuws
in de inbox van de doelgroep
■ 1.800 geregistreerde abonnees
■ Koppeling VMTfood.be levert extra bereik
■ Doorklikratio: 33%

De digitale nieuwsbrief informeert de lezer een keer per week (op dinsdag) over het laatste
nieuws in de voedingsindustrie. De nieuwsbrief van VMT food.be is gekoppeld aan
www.vmtfood.be Een banner of advertorial in de nieuwsbrief biedt u extra exposure bij uw
doelgroep.

Sponsored mailing
U kunt ervoor kiezen om een sponsored mailing naar de nieuwsbrief abonnees van VMT
food.be te sturen. Een sponsored mailing bevat om 50% redactionele content en 50% input van
u! Via de sponsored mailing bereikt u 1.700 foodprofessionals in uw branche!

Vacatures
U kunt uw vacatures onder de aandacht brengen van een kwalitatief hoogwaardige doelgroep
via de VMT food.be Vacatureservice. Uw vacature wordt geplaatst in het vakblad VMT food.be,
op de website www.vmtfood.be en in de VMT food.be nieuwsbrief.

Social Media
Er zijn meerdere mogelijkheden om uw merk via onze sociale netwerken te versterken,
producten en diensten te verkopen en bezoekers te werven. Zo kunt u uw doelgroep bereiken
met een Tweet via ons Twitteraccount.

tussen redactionele stukken
Formaat: 135 x 200 pixels
Bestandsgrootte: max. 99 kb
Bestandsformaten: gif (non-animated),
jpg (geen swf-formaat)
URL waar advertorial naar moet linken

TEKST ADVERTORIAL IN
NIEUWSBRIEVEN
Formaat: 75 x 75 pixels
Bestandsgrootte: max. 99 kb
Bestandsformaten: gif (non-animated), jpg
(geen swf-formaat)
Tekst: in Word aanleveren:
- Kopregel: max. 45 karakters
- Bericht: max. 200 karakters (incl. spaties)
Deze advertorial of ankeiler bevat een
wervende tekst van ongeveer drie
regels, die door middel van een ‘lees
meer’ linkt naar de website van de klant.

SPONSORMAILING

Max. 3 (nieuws)berichten in Word
aanleveren van max. 250 tekens
per bericht
Kopregel: max. 52 karakters
Afbeeldingen: gif (animated en nonanimated) of jpg (geen
swf-formaat)
Beeldmateriaal formaat: afbeelding 1e
artikel 166 px breed, afbeelding 2e en 3e
artikel 150 px breed.

VACATURES

@vmtfood

@vmtfood

Aan te leveren: bedrijfsnaam, type
dienstverband, opleidingsniveau, locatie,
functietitel, functieomschrijving, profiel
kandidaat, bedrijfsinformatie, contact en
email contactpersoon.
Tekst: aanleveren in Word
Logo: jpg, png of non-animated gif;
max 1 Mb

ONLINE MARKETING DIENSTEN
Wij kennen uw doelgroep en helpen u om uw doelgroep te bereiken.
…en dat doen wij door het inzetten van een multi-channel online marketing
strategie. Wilt u beter vindbaar zijn met uw website? Ziet u ook uw
concurrent elke keer bovenaan staan met uw diensten / producten?
Komen er bijna geen contactaanvragen via de website binnen?
Wij helpen u met onze expertise en diensten!

GOOGLE PARTNER
MYbusinessmedia is Google Partner. Dit betekent
dat wij de certificeringsexamens voor Googleadvertenties hebben doorstaan en op de hoogte
zijn van de nieuwste productkennis.

WEBSITE OPTIMIZER (SEO en conversies)

ONLINE ADVERTISING

Om goed vindbaar te zijn in Google en andere
zoekmachines is het van essentieel belang dat uw
website geoptimaliseerd is.
Het pakket Website Optimizer maakt uw website
beter vindbaar en zorgt door (her)inrichting voor meer leads en/of
verkopen.
Het pakket bestaat o.a. uit:

Wilt u vandaag nog vindbaar zijn voor uw (nieuwe)
klanten? Dan is het inzetten van Online Advertising
wat u moet doen! Wij bepalen samen met u waar uw
doelgroep zich bevindt, hoe men zoekt en wat u onderscheidt
van uw concullega. Dit is de basis van de inrichting van uw online
campagne. U kunt adverteren op diverse online kanalen: Google
Ads, Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Bing, etc.. Het pakket
bestaat o.a. uit:

■ Indept Website Analyse (SEO);
■ Plan van aanpak met planning;
■ Optimaliseren van content op vastgestelde thema’s / belangrijkste
zoekwoorden;
■ SEO onderdelen optimaliseren (Headings, links, urls,
redirects,etc..)
■ Implementatie van Google Analytics
■ Implementatie van Google Tag Manager
■ Inrichten Google Search Console;
■ Maandelijkse rapportage op de vastgestelde KPI’s
■ Begeleiding en sturing door een dedicated Online Marketeer

■ Intake gesprek met onze online marketeer
■ Doelgroep bepalen;
■ Zoekwoord Analyse;
■ Setup campagne(s)
■ Contentcreatie advertenties
■ Inrichten Google Analytics;
■ Monitoren, bijsturen en optimaliseren campagne(s)
■ Maandelijkse rapportage op Key Performance Indicators

Tarieven
Projectmanagement
Beheer

Tarieven
Setup fee
Ondersteuning (3 uur per maand)

€ 450,- eenmalig
€ 300,- per maand*

€ 525,- eenmalig
€ 225,-* per maand

* = minimaal 12 maanden, daarna 3 maanden opzegtermijn
** = excl. Adspend, minimaal 3 maanden, daarna 3 maanden
opzegtermijn

MINISITE OP STERKE PORTALS + REMARKETING!

Bereik uw potentiele klanten op één van onze websites / portals. Breng uw product, dienst en/of merk onder de aandacht
via een aparte webpagina op onze portal in combinatie met een remarketing bannercampagne. Gebruik de linkkracht van
de portal voor betere vindbaarheid van uw website.
Het pakket bestaat o.a. uit:
■ Minisite op onze portal(s)
■ Vermelding in de bedrijvengids
■ Remarketing met banners, gegarandeerd 250.000 vertoningen / 1.250 clicks per jaar
■ Gegarandeerd: 250.000 vertoningen / 1250 clicks per jaar!
■ Maandelijkse rapportage Key Performance Indicators
Tarieven
Setup fee:
Beheer:

€ 425,- eenmalig
€ 425,- per maand*

Bovenstaande diensten zijn slechts een greep uit de vele mogelijkheden die wij u kunnen bieden. Wij helpen u ook graag met één van onze volgende
Online Marketing diensten:

\

ONLINE MARKETING DIENSTEN

Tarieven

■ Website Restyling
Nieuwe look voor uw bestaande website, conform de laatste eisen

v.a. € 1.995,-

■ Contentmarketing

Plaats uw artikel of whitepaper op één van onze portals voor extra aandacht
■ A/B testing

Verhoog uw conversies door testen en aanpassen van uw website door onze conversion specialisten
■ Conversion+ page

Uw event, product en/of dienst wordt op een expliciete conversiepagina geplaatst en via Google Ads aangejaagd.
■ Google Shopping

Méér verkoop online door Google Shopping
■ Remarketing

Google / Facebook / LinkedIn remarketing
■ D.A.P. (Data Analyse Pakket)

Weten welke bedrijven uw website bezoeken om leadlijsten te creëren voor uw sales
■Video Advertising

Promoot uw bedrijf via Youtube Marketing
* = minimaal 3 maanden, daarna 1 maand opzegtermijn
Meer informatie www.mybusinessmedia.nl

eenmalig

€ 450,- p.st. p.jr.
€ 225,- *
p/maand
€ 400,-*
p/maand
€ 225,-*
p/maand
€ 150,- *
p/maand
€ 300,-*
p/maand
€ 150,-*
p/maand

DE TARIEVEN

VMT FOOD.BE | hét vakmedium voor vakprofessionals

in de voedingsindustrie in België

MULTIMEDIAAL INSTAPPAKKET

HET MAGAZINE

VMT food.be (in euro’s)
1x
1/1 Pagina
€ 2.500
2/1 Pagina*
€ 2.950
1/2 Pagina
€ 1.600
1/4 Pagina
€ 1.050

✓ 1/1 pagina in magazine
✓ Full banner (1 maand) op website
✓ Full banner (1 maand) in digitale nieuwsbrief

3x
€ 2.375
€ 2.825
€ 1.485
€ 950

Speciaal tarief: € 2.250 (Normaal tarief € 3.290)

*2/1 Pagina = 1/1 pagina + 1/1 pagina advertorial
Overige opties
Advertentie 90 x 63 mm onder de rubriek
Nieuws, Technisch nieuws, Agenda of
Ingrediënten

€ 1.099

DE NIEUWSBRIEF

Tarieven VMT food.be Nieuwsbrief (in euro’s)
Tarief
Full Banner
€ 395 per maand
Tekst advertorial
€ 595 per maand
Beeld advertorial
€ 495 per maand
Sponsored mailing
€ 1.250 per mailing

Innovatiebericht in de rubriek
Technisch nieuws of Ingrediënten
Inclusief online doorplaatsen

€ 505

Bijsluiter
(bv. voor extra aandacht voor uw
nieuwe product of dienst)

vanaf € 1.995

Meehechter
(bv. voor het programmaboekje
van uw evenement)

op aanvraag

Opplakker + 1/1 advertentie
(bv. voor directe respons op uw actie)

vanaf € 2.800

Tarieven Vacatureservice VMT Food (in euro’s)
Combinatie Tarief
Print/online
Online
1/1 Pagina
€ 1.500
€ 450 p. maand
1/2 Pagina
€ 1.000

Uitklapbare cover
(bv. voor het plaatsen van de
jaarkalender van uw organisatie)

vanaf € 2.995

Online plaatsing op vmtfood.be en in de VMT Food Nieuwsbrief.

Advertorial
(bv. om uw (nieuwe) product of dienst
in een redactioneel stuk te behandelen)

vanaf € 2.800

Korting bij meerdere vacatures
2-3 vacatures 5%
4-10 vacatures 10%
11-20 vacatures 15%

Katern ( 2 pagina’s dubbel bedrukt)
(bv. voor het vieren van uw jubileum)

vanaf € 4.500

€ 665

DE WEBSITE

Tarieven VMT food.be Online (in euro’s)
Leaderboard
Large Rectangle
Logo Link
Full banner
White paper
Branded Content
Minisite (excl. remarketing; zie pag. 7)
Advertorial
Rich media bannering

Tarief per maand
€ 750
€ 750
€ 150
€ 395
€ 250
€ 500
€ 250 (min.12 maanden)
€ 350 (per 2 weken)
€ 1.500

VACATURESERVICE

Alle tarieven zijn in euro’s exclusief btw en gelden per plaatsing. Tussentijdse
wijzigingen voorbehouden. Alle overeenkomsten komen tot stand met
MYbusinessmedia op basis van de algemene voorwaarden waarvan op aanvraag
een exemplaar wordt toegezonden.

ALGEMENE INFORMATIE

VMT FOOD.BE | hét vakmedium voor voedingsindustrie
Aanleveren advertentiemateriaal
Wij ontvangen uw materiaal, door u gemaakt als certified pdf-document, uiterlijk op de aangegeven aanleverdata. Het aanleveradres
voor uw materiaal is orders@vmtfood.be o.v.v. VMT food.be en het editienummer. Voor niet-gereed materiaal worden technische kosten
berekend. Voor vragen over het materiaal kunt u contact opnemen met de afdeling Orderbegeleiding, telefoon +31 (0570) 50 43 00.

Aanleveren meehechters en bijsluiters
Wij ontvangen uw materiaal uiterlijk op de aangegeven aanleverdata op het volgende adres: Sikkens Grafische Afwerkers | t.a.v. Vincent
Buitenhuis o.v.v. VMT food.be, het editienummer en het ordernummer | Staverenstraat 13 | 7418 CJ Deventer.

Aanleveren bannermateriaal
U kunt uw banners mailen naar: orders@vmtfood.be
Aanleverdata banners in overleg met uw media-adviseur.

Wat kan VMT food.be voor u betekenen? Vraag naar de mogelijkheden.
Voor Nederland: Monique van Neutegem, 0031 6 50 44 94 02, m.neutegem@mybusinessmedia.nl of Anneloes Veerman,
0031 6 12 70 70 14, a.veerman@mybusinessmedia.nl
Voor België: Gilles Dhaenens, gilles.dhaenens@trevi-regie.be | T 0032 9 360 62 16 | F 0032 9 367 49 88 | Trevi nv sa |
Meerlaan 9 | 9620 Zottegem | www.trevi-regie.be

Uitgeverij MYbusinessmedia | Mr. H.F. de Boerlaan 28 | 7417 DA Deventer | Postbus 58 | 7400 AB Deventer Nederland | T: (+31 (0)570
504 300 | F: +31 (0)570 504 399 | www.mybusinessmedia.nl | info@mybusinessmedia.nl | Brandmanager Suzanne Wanders |
Hoofdredacteur Yves De Groote | E-mail redactie@vmtfood.be | Eindredacteur Heleen van der Male | Marketing Ina Jolij |
Abonnementen klantenservice@vmtfood.be | Website www.vmtfood.be

