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VMT staat voor: Voedingsmiddelen, Management en 
Technologie en is al ruim 125 jaar hét vakmedium voor 
de foodprofessional in Nederland en België. De unieke 
combinatie van het vakblad, de website, de nieuwsbrieven, 
de events en de boeken maken VMT tot een autoriteit 
en volwaardig gesprekspartner voor professionals in de 
voedingsmiddelenindustrie.

VMT	biedt	nieuws,	interviews,	achtergrondinformatie	
en	analyses	met	betrekking	tot	de	volgende	thema’s:

VMT heeft een eigen onafhankelijke deskundige redactie 
die ondersteund wordt door een redactieadviesraad. 
Tevens heeft VMT diverse contactgroepen met deskundigen 
die een brede afspiegeling vormen van de doelgroep 
van VMT. In elke editie vindt u de laatste ontwikkelingen 
in alle sectoren van de foodbranche met als uitgangspunt: 
inspireren en kennis delen.

VMT • Formule

• Voedselveiligheid en 
 kwaliteitsmanagement

• Ingrediënten en 
 productontwikkeling

• Technologie

• Duurzaamheid

• Wetgeving

• Management

• Carrière

FACTS & FIGURES1.

2



VMT richt zich op de gehele producerende en verwerkende voedingsmiddelenindustrie. 
De belangrijkste doelgroep van VMT bestaat uit directie, proces- en productontwikkelaars, 
kwaliteitsmanagers en adviseurs. Daarnaast wordt VMT in de toeleverende sectoren, retail, 
onderzoeksinstellingen, onderwijs- en overheidsinstellingen gelezen. 

Toeleveranciers	
(machines,	automatisering)

Onderwijs-	en	
overheidsinstellingen

Zuilvelindustrie

Vlees/vis	

AGF 

Houdbaar

Ingrediënten	en	
grondstoffen	leverancier	 Brouwerijen	&	

drankenindustrie

DE BELANGRIJKSTE 
BRANCHES
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Website

DE BELANGRIJKSTE 
FUNCTIES

Marketing/
sales

Consultants/ 
adviseurs

Docent/
student

R&D

Kwaliteits- 
management

Directie/ 
management
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VMT • DOELGROEP 



Unieke	
bezoekers	 
per	maand

Website

25.500

VMT • BEREIK 

12X  
PER JAAR

Frequentie	
print OPLAGE PRINT

1.500
EXEMPLAREN Meeleesfactor print

6

Bereik

8.600

51%

bezoekers

Pageviews	 
per	maand

71.200

Frequentie	
nieuwsbrief

2X  
PER WEEK 

Aantal	abonnees Gemiddelde	open	ratio

8.000 31%

Totaal aantal 
bezoekers  
per jaar

1.100

GEMIDDELDE 
DOORKLIK 

RATIO

33%
volgers
2.900 

TwitterLeden	
LinkedIn

1.000

Events

Nieuwsbrief
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VMT • VAKBLAD

ADVERTENTIEFORMATEN & -TARIEVEN2.
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UITGAVE/EVENT	 	RESERVEREN AANLEVEREN	 VERSCHIJNING	 THEMA

Themanieuwsbrief Extra 28-12-2018 1-1-2019 14-1-2019 
Voedselveiligheid: Reiniging, desinfectie & 
hygiënisch ontwerp

Technologie & Techniek: Blockchain in food

Voedselveiligheid: Fraude, Food Defense en 
Integriteit

Ingrediënt & Product: suiker en zoutreductie
VMT 1  10-1-2019 11-1-2019 25-1-2019  

Themanieuwsbrief 11-1-2019 14-1-2019 28-1-2019  

Themanieuwsbrief Extra 25-1-2019 28-1-2019 11-2-2019 

VMT 2  7-2-2019 8-2-2019 22-2-2019 

Themanieuwsbrief 8-2-2019 11-2-2019 25-2-2019 

Themanieuwsbrief Extra 22-2-2019 25-2-2019 11-3-2019 Food Future Event 

VMT 3  7-3-2019 8-3-2019 22-3-2019 

Themanieuwsbrief 8-3-2019 11-3-2019 25-3-2019 

Themanieuwsbrief Extra 22-3-2019 25-3-2019 8-4-2019 Voedselveiligheid: Allergenen 

VMT 4  4-4-2019 5-4-2019 19-4-2019 

Themanieuwsbrief 10-4-2019 11-4-2019 25-4-2019 

Themanieuwsbrief Extra 18-4-2019 22-4-2019 6-5-2019 Ingrediënt & Product: Clean label en claims

VMT 5  2-5-2019 3-5-2019 17-5-2019 

Themanieuwsbrief 3-5-2019 6-5-2019 20-5-2019 

Themanieuwsbrief Extra 17-5-2019 20-5-2019 3-6-2019 Technologie & Techniek: Flexibele productie

VMT 6  27-5-2019 28-5-2019 14-6-2019 

Themanieuwsbrief 31-5-2019 3-6-2019 17-6-2019 

Technologie & Techniek: Recyclebaar 
verpakken

Duurzaamheid & MVO: Circulaire productie

Voedselveiligheid: Bedrijfscultuur

Wetgeving: FOP-labeling + vooruitblik FLE

VMT verschijnt 12 keer per jaar en is het meest bekende 
en gelezen vakblad in de voedingsmiddelenindustrie. VMT 
weerspiegelt de belangrijkste ontwikkelingen in de industrie 
en de mogelijkheden die deze bieden. Nieuws en  
achtergronden, inzichten in ontwikkelingen en trends, 
technologie en techniek en praktijkcases informeren en 
inspireren de lezers.



1.   Sterk merk: betrouwbaar en 
kwalitatief

2.   Groot bereik: de doelgroep 
omvat de gehele voedings-
middelenindustrie

3.   Hoge lezersbinding; 75% 
betaalde abonnementen

DE KRACHT VAN 
VAKBLAD VMT

UITGAVE/EVENT	 	RESERVEREN AANLEVEREN	 VERSCHIJNING	 THEMA

  

Ingrediënt & Product: Eiwittransitie &  
Innovaties Fi Europe

Trends in de toekomst & Trending in 2020

VMT 7  20-6-2019 21-6-2019 5-7-2019 

Themanieuwsbrief 21-6-2019 24-6-2019 8-7-2019

VMT 8  8-8-2019 9-8-2019 23-8-2019 

Themanieuwsbrief 9-8-2019 12-8-2019 26-8-2019

Themanieuwsbrief Extra 23-8-2019 26-8-2019 9-9-2019 Kwaliteit: de veranderende rol van QA

VMT 9  5-9-2019 6-9-2019 20-9-2019

Themanieuwsbrief 6-9-2019 9-9-2019 23-9-2019

Themanieuwsbrief Extra 27-9-2019 30-9-2019 14-10-2019

VMT 10  3-10-2019 4-10-2019 18-10-2019 

Themanieuwsbrief 4-10-2019 7-10-2019 21-10-2019 

Themanieuwsbrief Extra 18-10-2019 21-10-2019 4-11-2019 Duurzaamheid & MVO: Energietransitie 

VMT 11  31-10-2019 1-11-2019 15-11-2019  

Themanieuwsbrief 1-11-2019 4-11-2019 18-11-2019 

Themanieuwsbrief Extra 15-11-2019 18-11-2019 2-12-2019 

VMT 12 + Trending in 2020 28-11-2019 29-11-2019 13-12-2019 

Themanieuwsbrief 29-11-2019 2-12-2019 16-12-2019

Opleiding & Arbeidsmarkt: Young QA en 
QA Next

Voedselveiligheid: Standaarden en audits

Technologie & Techniek: Duurzaam koelen 
en verhitten

Ingrediënt & Product: Trends en
Innovaties Anuga

Duurzaamheid & MVO: Waterbesparing en 
hergebruik afvalwater

Voedselveiligheid: Analysis +  
voorbeschouwing Fi Europe
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UITGAVE/EVENT	 	RESERVEREN AANLEVEREN	 VERSCHIJNING	 THEMA



BESTE DEAL!

MULTIMEDIAAL 
INSTAPPAKKET
+	1	adv.	pagina	magazine
+	1	maand	fullbanner	vmt.nl
+	1	maand	fullbanner	nieuwsbrief

€ 2.995,-
(ipv € 4.135,-)

ADVERTENTIEFORMATEN

TARIEVEN 2019

Foto:	Robin	Britstra

Advertentie	onder	de	rubriek	Nieuws, Technisch nieuws, Agenda of Ingrediënten € 1.250,-

Innovatiebericht	in	de	rubriek	Technisch	nieuws	of	Ingrediënten	 € 605,-
Inclusief online doorplaatsen  € 765,-

Bijsluiter		 	 	 v.a. € 2.875,-  

Omslagflap       € 2.995,-
(bv. voor directe respons op uw actie)

Uitklapbare	cover  v.a. € 2.995,-
(bijv. voor het plaatsen van de jaarkalender van uw organisatie)

Advertorial	 € 2.875,-
(bv. om uw (nieuwe) product of dienst in een redactioneel stuk te behandelen)

FULL COLOUR  1X  3X  6X  12X  16X

1/1 pagina  € 2.875,-  € 2.695,-  € 2.625,-  € 2.490,-  € 2.315,-

1/2 pagina  € 1.875,-  € 1.765,-  € 1.720,-  € 1.625,-  € 1.515,-

1/4 pagina  € 1.185,-  € 1.115,-  € 1.090,-  € 1.035,-  € 970,-

2/1 pagina  € 3.750,-
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ADVERTENTIEFORMATEN

VMT • ONLINE

VMT.nl bevat dagelijks het laatste nieuws, achter-
grondinformatie, vacatures in de voedingsmiddelen-
industrie en een agenda met vakbeurzen, cursussen 
en congressen.  

Alle content op vmt.nl is ondergebracht in een 
aantal kennisthema’s:

 • Voedselveiligheid

• Ingrediënten

• Technologie

• Duurzaamheid

• Wetgeving

• Management

• Carrière

1.    Gemiddeld 25.500 unieke 
bezoekers per maand

2.   Hoge bezoekersbinding:  
51% terugkerende bezoekers

3.   Direct mogelijkheden tot  
conversie (bijvoorbeeld  
bezoek aan uw  
website)

DE KRACHT VAN 
VMT ONLINE

TARIEVEN 2019

ADVERTEREN	WEBSITE		 RUN	OF	SITE		 KENNISTHEMA-PAGINA		 DUUR

1.   Leaderboard		 € 1.750,-  € 350,-  maand

2.   Large	Rectangle		 € 1.750,-  € 350,- maand

3.   Full	banner		 € 525,- € 150,-  maand

4.   Video		 	 € 450,-  maand

5.   Advertorial

 TARIEF   DUUR

Mini	site (zie pag. 13)   € 350,- maand
(min. 12 maanden, carrouselvorm, excl. remarketing)

White	paper		 	 € 250,-  maand

Kennispartnerschap (zie pag. 15) v.a. € 500,- maand  

Advertorial		 € 735,-  maand

5.

2.

3.
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Uw	bedrijfsgegevens	met	één	vermelding	worden	online	kosteloos	opgenomen		 GRATIS

T/m	20e	vermelding	van	uw	product	en	dienst	in	boek	+	online,	per	vermelding	 € 14,50

De	21e	en	volgende	vermeldingen,	per	vermelding	in	boek	+	online		 € 10,-

Banner/Logo	(200	x	60px)	bij	uw	vermelding,	een	jaar	online	in	leveranciersregister		 € 425,-

Combinatie	een	jaar	online	in	leveranciersregister	en	in	print	Voedingsmiddelenjaarboek		 € 495,-
1/1 pagina  € 995,-
1/2 pagina  € 595,-
1/4 pagina  € 345,-

LEVERANCIERSREGISTER EN  
VOEDINGSMIDDELENJAARBOEK/
INGREDIËNTENWIJZER
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VMT • NIEUWSBRIEF

Twee keer per week informeert VMT haar lezers via een digitale 
nieuwsbrief. In deze nieuwsbrief wordt aandacht besteedt aan 
het laatste nieuws in de voedingsmiddelenbranche; artikelen van 
vmt.nl worden via de nieuwsbrief onder de aandacht gebracht .
 

ADVERTEREN	NIEUWSBRIEF		 TARIEF		 DUUR

Full	banner		 € 735,-  per maand

Tekst	Advertorial		 € 365,-  per plaatsing

Beeld	Advertorial		 € 310,- per plaatsing

Sponsored	mailing		 op aanvraag
(50% redactioneel en 50% uw content)

Partner	mailing		 op aanvraag
(100% uw content)

VACATURES TARIEF  DUUR

1/1	pagina	in	uitgave	VMT	Magazine	plus	plaatsing	op	VMT.nl,		 € 1.530,-  per maand
nieuwsbrief	en	in	vacature	nieuwsbrief

Of	i.p.v.	1/1	pagina	een	½	pagina		 € 1.020,-  per maand

Plaatsing	op	VMT.nl, 1x	in	reguliere	VMT	nieuwsbrief	op	maandag	 € 500,-  per maand
of	donderdag	en	1x	in	VMT	Vacature	nieuwsbrief	op	vrijdag

Kortingen	bij	meerdere	vacatures	(per	jaar)
2-3 vacatures:    5% korting
4-10 vacatures:  10% korting
11-20 vacatures:  15% korting

ADVERTENTIEFORMATEN

TARIEVEN 2019

SPONSOR- EN PARTNERMAILING

VMT biedt de mogelijkheid om een sponsor- of 
partnermailing naar de nieuwsbriefabonnees van VMT 
te sturen. Een sponsormailing bevat 50% redactionele 
content en 50% content van u, een partnermailing bestaat 
voor 100% uit uw eigen content. Via de sponsormailing 
bereikt u 7.200 foodprofessionals in uw branche, via een 
partnermailing 1.400.

VACATURESERVICE

VMT Vacatureservice is een aparte wekelijkse 
digitale nieuwsbrief met vacatures in de foodsector. 
Uw vacature wordt behalve in VMT Vacatureservice 
ook in het vakblad VMT, op vmt.nl en in de 
(redactionele) nieuwsbrief van VMT geplaatst.  
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ONLINE MARKETING DIENSTEN3.

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 
Google-advertenties hebben 
doorstaan en op de hoogte zijn 
van de nieuwste productkennis.

ONLINE ADVERTISING
WEBSITE OPTIMIZER 

(SEO EN CONVERSIES)

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:

 Indepth 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

 Implementatie van Google Search Console

 Maandelijkse rapportage op de vastgestelde KPI’s

 Begeleiding en sturing door een dedicated Online Marketeer

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

TARIEVENTARIEVEN

Projectmanagement         € 450,- eenmalig

Beheer           € 300,- per maand*

* = minimaal 12 maanden, daarna 3 maanden opzegtermijn
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ONLINE ADVERTISING

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

 Intake gesprek met onze online marketeer

 Doelgroep bepalen

 Zoekwoord analyse

 Setup campagne(s)

 

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 inrich-
ting 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: 

Contentcreatie advertenties

Inrichten Google Analytics

Monitoring, bijsturen en optimaliseren campagne(s)

Maandelijkse rapportage op Key Performance Indicators

TARIEVEN

Setup	fee	          € 450,- eenmalig

Beheer          € 225,- per maand**

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

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 remar-
keting 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

 Maandelijkse rapportage op Key Performance Indicators

1.

2.

3.

4.

TARIEVEN

Setup	fee	          € 450,- eenmalig

Beheer           € 425,- per maand*

* = minimaal 12 maanden, daarna 3 maanden opzegtermijn
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Website	Restyling	 	

• Nieuwe look voor uw bestaande website, conform de laatste eisen v.a. € 1.995,- eenmalig 

Contentmarketing	 	

• Plaats uw artikel of whitepaper op één van onze portals voor extra aandacht € 450,- p.st. p.jr. 

A/B	testing	 	

• Verhoog uw conversies door testen en aanpassen van uw website door onze conversion € 450,- p.st. p.jr. 

specialisten

Conversion+	page

• Uw event, product en/of dienst wordt op een expliciete conversiepagina geplaatst en € 400,-* per maand

 via Google Ads aangejaagd

Google	Shopping

• Méér verkoop online door Google Shopping € 225,-* per maand

Remarketing

• Google / Facebook / LinkedIn remarketing € 150,- * per maand

D.A.P.	(Data	Analyse	Pakket)

• Weten welke bedrijven uw website bezoeken om leadlijsten te creëren voor uw sales € 300,-* per maand

Video	Advertising

• Promoot uw bedrijf via Youtube Marketing € 150,-* per maand

  

* = minimaal 3 maanden, daarna 1 maand opzegtermijn. Meer info www.mybusinessmedia.nl
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VMT • EXCLUSIEVE PROPOSITIE

VMT werkt samen met een aantal geselecteerde kennispartners 
die content leveren op basis van hun expertise. De kennis-
partner krijgt zo de mogelijkheid om zich te profileren op 
inhoudelijke kennis op één of meerdere geselecteerde  
kennisthema´s: 

Te selecteren kennisthema's:

• Voedselveiligheid
• Ingrediënten
• Technologie
• Duurzaamheid

• Wetgeving
• Management
• Carrière

Kennispartner

Redactioneel artikel 

Er wordt een achtergrondartikel met verdieping 
geschreven door de kennispartner zelf. Hierbij is 
het mogelijk om een reeks van artikelen over één 
onderwerp of thema te maken. Het redactionele 
artikel wordt geplaatst in rubriek ‘Kennis uit de 
markt’ op vmt.nl.

Expertblog/column 

In een expertblog of column worden opinie en 
voorbeelden uit de dagelijkse praktijk besproken. 
De blog/column wordt geschreven door de kennis-
partner en staat maximaal een maand online in de 
rubriek ‘Kennis uit de markt’ op vmt.nl.

Whitepapers 

Door middel van een artikel op vmt.nl wordt de white- 
paper kort beschreven en worden de belangrijkste 
conclusies benoemd. Het artikel over de whitepaper 
met de mogelijkheid tot downloaden van de whi-
tepaper in PDF-vorm, wordt geplaatst in de rubriek 
‘Kennis uit de markt’ op vmt.nl.

Video 

Een video van de kennispartner wordt opgenomen 
in een artikel dat in de rubriek ‘Kennis uit de markt’ 
of in de rubriek ´Nieuws´ op vmt.nl geplaatst wordt.

Podcasts/radio-items

Als kennispartner kunt u op vmt.nl een interview of 
reportage in audiovorm plaatsen. Vooral langere 
interviews lenen zich er goed voor om als podcast 
te publiceren.

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.

Als	kennispartner	heeft	u	de	mogelijkheid	om	de	volgende	publicatievormen	in	te	zetten:

Tarief:	vanaf	€	500,-	per	artikel*

Het doel van het kennispartnerschap is het creëren  
van wederzijdse meerwaarde voor zowel VMT 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.
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interview laten schrijven door een redacteur.



 

VMT • EVENTS

VMT organiseert ieder jaar een aantal events. Regelmatig 
wordt dat in samenwerking gedaan met derde partijen. 
Tijdens deze events vinden lezingen en debatten plaats, 
waarin actuele onderwerpen vanuit verschillende invalshoeken 
worden belicht.  

FOOD FUTURE EVENT, MET 
JAARPRĲS GOEDE VOEDING
9 april 2019
Tijdens het Food Future Event komen de 
laatste ontwikkelingen op het gebied van 
productintegriteit, productontwikkeling, 
voedselveiligheid en ondernemerschap aan 
bod. Ook wordt de Jaarprijs Goede Voeding 
uitgereikt aan een voedingsmiddelenbedrijf 
dat aantoonbaar bijdraagt aan een gezonder 
voedingspatroon.

FOOD LAW EVENT
20 juni 2019
Het Food Law Event staat geheel in het 
teken van wetgeving. Voorbeelden van  
onderwerpen die aan bod komen zijn: het 
voedingsbeleid in Nederland en de EU, 
contaminanten, claims, ketenborging en 
misleiding.

ENGINEERING IN FOOD & BEVER-
AGE EVENT 
9 oktober 2019
Het Engineering in Food & Beverage Event 
is een uniek event dat engineering koppelt 
aan de food & beverage industrie in Nederland 
en Vlaanderen. Hierbij staat de vraag centraal: 
wat kunnen food en engineering van elkaar 
leren?

FOOD SAFETY EVENT 
28 november 2019
Voedselveiligheid is het centrale thema 
van het Food Safety Event. Onderwerpen 
als bedrijfscontinuïteit, fraude, allergenen, 
voedselveiligheidsstandaarden en de rol 
van de kwaliteitsmanager komen tijdens dit 
event aan bod. Daarnaast wordt de  
Kwaliteitsmanager van het jaar benoemd.

DE KRACHT VAN 
VMT EVENTS:
1.  Exposure: de mogelijkheid om uw expertise te 

tonen aan een gericht publiek.

2.  Interactie: persoonlijk contact met uw 
doelgroep

3.  Hoge waardering: de deelnemers geven  
de VMT events gemiddeld een 7,8

VMT EVENTS IN 2019

Meer	informatie:	 
VMT.NL/EVENTS
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VMT • VAKBLAD

SPECIFICATIES4.

ADVERTEREN	
MAGAZINE

Bladspiegel  210 x 297 exclusief  
 3 mm afloop rondom

2/1	pagina 420 x 297 exclusief  
 3 mm afloop rondom

1/2 pagina1/1 pagina 1/4 pagina

ZETSPIEGEL		 STAAND		 LIGGEND

1/1	pagina		 185	x	267	mm		 -

1/2	pagina		 90	x	267	mm		 185	x	131	mm

1/4	pagina		 90	x	131	mm		 185	x	63	mm

2/1 aflopend 1/1 aflopend

Advertentie	onder	de	rubriek	 90 x 63 mm
Nieuws, Technisch nieuws, Agenda 
of Ingrediënten

Omslagflap	
Voorzijde 100 x 230mm
 exclusief 3 mm afloop rondom
Achterzijde 100 x 297mm
 exclusief 3 mm afloop rondom

Bijsluiter
• Papiergrammage min. 80 gr/m2
• Plaatsing in het blad in overleg
• Formaat en uitvoering in 

overeenstemming met het vooraf 
ingestuurde model

• Benodigde oplage: gedrukte 
oplage + 3%
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VMT • ONLINE

1.   LEADERBOARD
Formaat: 728 x 90 en 320 x 100 px
Bestandsgrootte:	max. 99 Kb
Bestandsformaten: gif (animated en 
non-animated), jpg of png (Resolutie 
max 72 dpi)

2.   LARGE RECTANGLE
Formaat:	336 x 280 en 300 x 250 px
Bestandsgrootte: max. 99 Kb
Bestandsformaten: gif (animated en 
non-animated), jpg of png (Resolutie 
max 72 dpi)

3.   FULL BANNER
Formaat: 468 x 60 en 320 x 100 px
Bestandsgrootte: max. 99 Kb
Bestandsformaten: gif (animated en 
non-animated), jpg of png (Resolutie 
max 72 dpi)

VIDEOBOODSCHAP
Een YouTube URL van de door u 
geplaatste video op YouTube. Wij 
embedden dan uw video op onze 
website.
Titel: max. 45 tekens (incl. spaties)
Introtekst:	max. 75 tekens (incl. 
spaties)
Verder	bericht: max. 500 tekens 
(incl. spaties)
Tekst: in Word leveren
Bestandsgrootte: max. 1 Mb
Bestandsformaten	afb: jpg, png of 
non-animated gif;

WHITE PAPER
Boven	Titel: wordt standaard 
‘Whitepaper’ getoond
Titel: max. 55 tekens (incl. spaties) 
Introtekst:	max. 200 tekens (incl. 
spaties)
Tekst: in Word leveren

Bestandsformaten	afb: jpg, png of 
non- animated gif
White	paper: in pdf aanleveren

ADVERTORIAL TUSSEN HET 
NIEUWS
Titel	bericht: max. 50 tekens
Verder	bericht: max. 350 woorden
Contactinformatie:	Naam, adres, 
woonplaats, telefoonnummer en 
website 
Tekst: in Word leveren
Bestandsgrootte	afb: max 1 Mb
Bestandsformaten	afb: jpg, gif of 
png bestand

HOMEPAGE 2E KOLOM 
ONDER "KENNIS UIT DE 
MARKT"
Titel: max. 55 tekens (incl. spaties)
Introtekst: max. 200 tekens (incl. 
spaties)
Verder	bericht: max. 500 tekens 
(incl. spaties)
Tekst: in Word leveren
Bestandsgrootte	afb:	max. 1 Mb
Bestandsformaten	afb: jpg, png of 
non-animated gif

1.   FULL BANNER
Formaat: 468 x 60 px
Bestandsgrootte: max. 99 Kb
Bestandsformaten: gif (non-
animated), jpg
geen SWF formaat mogelijk

2.   ADVERTORIAL 
(BEELDADVERTORIAL)
Formaat:	300 x 250 px
Bestandsformaten: gif (non-
animated), jpg, png
geen SWF formaat mogelijk
Bestandsgrootte: max. 99 Kb

3.   TEKSTADVERTORIAL
Afbeelding: 75 x 75 px
Bestandsformaten: gif (non-
animated), jpg
geen SWF formaat mogelijk
Bestandsgrootte: max. 50 Kb
Tekst: in Word aanleveren:
kopregel: max. 45 karakters
bericht:	max. 200 karakters
(aantal karakters is incl spaties)

1.

2.

3.

WEBSITE

NIEUWSBRIEF

1.

2.

3.
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WEBSITE

VACATURES
AAN TE LEVEREN:
• Bedrijfsnaam
• Contactpersoon
• Adres
• Postcode
• Woonplaats
• Telefoonnummer
• Functietitel
• Functieomschrijving
• Locatie
• Salarisindicatie
• Type dienstverband
• Opleidingsniveau
• Email contactpersoon

Tekst:	in Word aanleveren

LOGO:
Formaat: max. 160 x 80 px in jpg of gif.

SPONSORED MAILING
AAN TE LEVEREN:
Afbeelding: afbeelding 1e artikel 166 px breed in 
png, jpg of gif (non-animated), geen swf mogelijk
afbeelding 2e en 3e artikel 150 px breed in png, jpg 
of gif (non-animated), geen swf mogelijk
Tekst: kopregel: max. 52 karakters (incl spaties)
bericht: max. 250 karakters (incl spaties)
URL waar item naartoe moet verwijzen
Indien	gewenst: bedrijfsgegevens en uw logo voor 
“Sponsored by”

Standaard worden 3 artikelen van de klant geplaatst 
gecombineerd met 3 redactioneel onafhankelijke 
artikelen. Plaatsing van een eventuele full banner in 
overleg met uw Accountmanager.

PARTNERMAILING
Uw partnermailing kan door MYbusinessmedia worden opgemaakt. Of u kunt uw partnermail zelf in HTML 
aanleveren. Let dan wel op de onderstaande specificaties. HTML voor partnermailingen is anders dan HTML 
voor bijvoorbeeld een website. Dit komt doordat e-mail clients heel anders met HTML omgaan dan browsers.

•	De	pagina	moet	volledig	opgebouwd	worden	
met	tabellen.	Lay-outs	op	basis	van	CSS	of	
frames	worden	niet	opgepikt.

•	Het	advies	is	om	de	breedte	van	de	pagina	te	
beperken	tot	650	pixels.

•	Bovenaan	de	nieuwsbrief	en	onderaan	moeten	
standaard	service	teksten	van	MYbusinessmedia	
komen	(wordt	door	MYbusinessmedia	gedaan)

•	Images	en	dergelijke	kunnen	door	de	klant	zelf	
gehost	worden	of	door	MYbusinessmedia.	In	
beide	gevallen	raden	we	aan	de	images	niet	
groter	dan	150kb	te	maken.	Emailclients	zijn	
traag	in	het	downloaden	van	images	en	dit	levert	
vertraging	op.

•	Background	images	kunnen	niet	gebruikt	worden,	
zowel	in	CSS	niet	als	gewoon	in	HTML.	Outlook	
2007	filtert	deze	helemaal	weg.

•	Geen	externe	Style	Sheets	:	Externe	styles-
heets	(cascading	style	sheets)	worden	door	de	
meeste	webmail	clients	verwijderd,	gebruik	in	
plaats	daarvan	het	‘style=’	attribuut	van	HTML	
of	plaats	de	<style>	in	de	<head>.	Het	is	niet	
nodig	om	deze	definitie	ook	in	de	<body>	te	
zetten.

•	Plaats	comment	tags	om	de	stylesheets	heen:
•	<style><!--[stylesheets]	--></style>	Dit	doet	u	
om	er	voor	te	zorgen	dat	er	bij	het	inladen	van	
de	tekst	in	de	tekstversie	van	een	bericht	in	
onze	e-mail	marketing	applicatie	(Mailplus),	niet	
de	style	sheet	als	tekst	wordt	gezien.

•	Neem	alle	definities	voor	fonts	op	in	de	TD	tag.	
Gebruik	hiervoor	geen	aparte	tag	zoals	de	 
paragraaf	tags	<p>.	Let	op	dat	dit	ook	toegepast	
wordt	voor	de	links.	Indien	er	geen	inline	css	
is	aangegeven,	zal	niet	de	juiste	kleur	voor	de	
links	worden	weergegeven.	(<a>	tag)

•	Geen	(Java)scripts	en	Flash	gebruiken,	aangezien	
dit	gefilterd	wordt	door	verschillende	e-mail	
programma’s.	Het	wordt	aangeraden	de	totale	
grootte	van	het	e-mail	template	(inclusief	 
afbeeldingen)	onder	de	150	Kb	te	houden.

•	Gebruik	alleen	images	die	geschikt	zijn	voor	het	
web	(gif,	jpeg).	PNG	kan	ook,	maar	dan	ZONDER	
transparantie	i.v.m.	IE	/	outlook	bug.	Let	op	dat	
het	kleurformaat	RGB	is	en	geen	CMYK.

•	Alle	<IMG>	tags	moeten	een	breedte	
(width="")	en	hoogte	(height="")	hebben.	Hier-
door	is	de	e-mail	ook	goed	leesbaar	als	geen	
plaatjes	worden	geladen.

PARTNERMAILING HTML SPECIFICATIES:
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Partnermailing opmaak door MYbusinessmedia 
(LET OP MEERPRIJS)
Header	image: 748 px breed
Bestandsgrootte:	max. 150 Kb
Tekst	bedrijfsinformatie: in Word aanleveren
• Links apart aangeven welke urls gebruikt moeten worden om te linken
• Kleurcodes in RGB
• Speciale wensen/eisen duidelijk in de opdracht aangeven
• Beeldmateriaal max. 150 Kb jpg, gif (non-animated)

ALGEMENE OPMERKINGEN

•	Bij	iedere	opdracht	dient	u	de	URL	aan	te	leveren	waarnaar	de	online	advertentie	moet	linken.

•	De	resolutie	van	gif,	jpg	en	png-bestanden	hoort	72	dpi	te	zijn.

•	Een	HTML5	compressed	(.zip)	file	met	daarbij	een	ad	package	van	alle	elementen	die	worden	getoond	
bij	het	laden	van	de	ad.

 BEVAT:

•	Voor	het	gebruik	van	CSS	in	HTML5creatives	geldt	dat	de	gebruikte	CSS	uitsluitend	van	toepassing	
mag	zijn	binnen	de	creative	en	dus	correct	moet	worden	beperkt

•	De	imagefiles	dienen	in	de	.html	met	dezelfde	bestandsnaam	te	worden	aangeroepen,	zodat	we	ze	
kunnen	herkennen	en	door	een	DFP	variabele	kunnen	vervangen.

• .html file
• de aparte image files, bijv.:
 image1.jpg
 image2.jpg
 image3.jpg

• … relevante CSS, Javascript, font files, 
media en andere files die bijdragen aan 
het tonen van de ad.
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VOEDSELVEILIGHEID5.

VoedselVeiligheid is een onafhankelijke, specialistische Nederlandstalige 
uitgave op het gebied van Voedselveiligheid in de gehele levensmiddelen-
keten. VoedselVeiligheid bevat actuele informatie over issues, incidenten, 
onderzoek, wetgeving & toezicht en kent een hoog ‘need to know’-karakter. 
VoedselVeiligheid verschijnt 10 keer per jaar .

VoedselVeiligheid wordt verspreid onder personen, 
bedrijven en instellingen die zich beroepsmatig 
bezighouden met voedingsmiddelen. Tot de lezers 
behoren kwaliteitsmanagers, technologen, inkoop 
en verkoop, maar ook laboratoria op het gebied van 
levensmiddelen, onderzoeksinstituten, consultants, 
overheden en opleidingsinstituten.

DOELGROEP

NR	 VERSCHIJNING	 										RESERVEREN	 														AANLEVEREN

1 25 januari 2019 7 januari 2019 8 januari 2019 

2 15 februari 2019 28 januari 2019 29 januari 2019 

3 15 maart 2019 25 februari 2019 26 februari 2019 

4 19 april 2019 1 april 2019 2 april 2019 

5 17 mei 2019 29 april 2019 30 april 2019 

6 21 juni 2019 3 juni 2019 4 juni 2019 

7 30 augustus 2019 12 augustus 2019 13 augustus 2019 

8 4 oktober 2019 16 september 2019 17 september 2019 

9 8 november 2019  21 oktober 2019 22 oktober 2019 

10 13 december 2019 25 november 2019 26 november 2019 
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ADVERTEREN	 TARIEF	(PER	PLAATSING)
PRINT

1/1	pagina	 € 795,-

1/2	pagina	 € 475,-

1/4	pagina	 € 350,-

1/8	pagina	 € 250,-

ADVERTEREN	 TARIEF	(PER	PLAATSING)
NIEUWSBRIEF

Full	banner	 € 195,- per maand

Tekst	advertorial	 € 150,-

Beeld	advertorial	 € 150,-

TARIEVEN

1/2 pagina staand 1/2 pagina liggend1/1 pagina 1/4 pagina 1/8 pagina

SPECIFICATIES

1.

FORMAAT 

1.   Full	banner								468	x	60	px

FORMAAT	 STAAND		 LIGGEND

1/1	pagina		 Bladspiegel 210	x	297mm	excl. 3 mm afloop rondom

1/2	pagina		 75	x	253	mm		 126	x	158	mm

1/4	pagina		 75	x	126	mm	 -

1/8	pagina	 -	 75	x	54	mm
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TARIEVEN

Bent u geinteresseerd in één van de mogelijkheden die VMT u biedt? 
Neem dan contact op met één van onze media-adviseurs:

CONTACTINFORMATIE6.

MONIQUE VAN NEUTEGEM
Tel. 06 50 44 94 02
E-mail m.neutegem@mybusinessmedia.nl

ANNELOES VEERMAN
Tel. 06 12 70 70 14
E-mail a.veerman@mybusinessmedia.nl

BRANDMANAGER
SUZANNE WANDERS
s.wanders@mybusinessmedia.nl

MARKETING
INA JOLĲ
i.jolij@mybusinessmedia.nl

REDACTIE VMT
WILLEM-PAUL DE MOOĲ
redactie.vmt@mybusinessmedia.nl

KLANTENSERVICE
MONIQUE VERWEĲ
klantenservice@vmt.nl

 

UITGEVERĲ MYBUSINESSMEDIA
Mr. H.F. de Boerlaan 28
7417 DA  Deventer

Postbus 58
7400 AB Deventer

Tel. 0570 504300
www.mybusinessmedia.nl	
info@mybusinessmedia.nl 



PARTNERS7.
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