
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

   MEDIABROCHURE 2019 

Voor vakprofessionals op het gebied van voeding en gezondheid 

vaktijdschrift | website | nieuwsbrieven | social media 
bijeenkomsten | online marketing diensten 
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 WAT KAN VOEDING NU VOOR U BETEKENEN? 
Voeding Nu is hét vakmedium op het gebied van voeding en 
gezondheid 
De unieke combinatie van het vakblad, de website, de nieuwsbrieven, de bijeenkomsten en online marketingoplossing maken 
Voeding Nu tot een autoriteit en volwaardig gesprekspartner voor professionals op het gebied van voeding en gezondheid. Het 
voedings-nieuws van overheid, bedrijven en maatschappelijke instellingen wordt gevolgd en weergegeven. De informatie in 
Voeding Nu is een evenwicht tussen wetenschap en de toepassing ervan in de praktijk. Daarbij draagt Voeding Nu bij aan de 
meningsvorming in Nederland over het onderwerp voeding en gezondheid. Hiervoor krijgen de lezers handvatten en een 
platform. 
 

Doelgroep 
Voeding Nu is een betrouwbare bron voor de in voeding geïnteresseerden 
die door hun werk en/of vakgebied met voeding, voedsel en gezondheid  
te maken hebben. Diëtisten, voedingsdeskundigen in (zorg)instellingen en 
voedselproducerende en -verwerkende bedrijven, gewichtsconsulenten, 
lifestyle coaches, voedingsvoorlichters en ook huisartsen en specialisten,  
lezen Voeding Nu. Voeding is de bindende factor. 
 

10 redenen om te adverteren 
1.  Het vergroten van de bekendheid van uw producten en merken.  
2.  Het presenteren van uw innovatie of expertise.  
3.  Voeding Nu heeft een kwalitatief hoge lezersbinding: ruim 80% van  

de lezers heeft een betaald abonnement en leest nagenoeg alle  
nummers van Voeding Nu en ruim 50% terugkerende bezoekers op 
voedingnu.nl. 

4.  Het versterken van uw imago. 
5.  Meer deelnemers werven voor uw evenement en uw zichtbaarheid 
 op beurzen aankondigen. 
6.  Leg persoonlijk contact met uw nieuwe klanten op bijeenkomsten. 
7.  Werven van professionals uit de branche via diverse kanalen:  
     website, Nieuwsbrief, het vakblad, de events en de social media kanalen. 
8.  Voeding Nu is een betrouwbaar en sterk multimediaal merk 
 met een gemiddeld bereik van lezers: in print 4.800 per editie, 
 online 11.056 per maand en in person 650 per jaar. 
9.  Voeding Nu heeft een onafhankelijke redactie met unieke inhoud: 
 wetenschappelijk onderzoek vertaald naar de praktijk. 
10. Voeding Nu biedt u ook diensten aan om u te laten scoren met Google.  

■ Oplage vakblad: 1.600 

■ Bereik vakblad: 4.800 
      Meeleesfactor 3 

■ voedingnu.nl: 11.056 
      Unieke bezoekers per maand 

■ voedingnu.nl: 25.965 
     Pageviews per maand 

■ Nieuwsbrief: 5.758 

■ Bijeenkomsten: 650 
      Totaal aantal deelnemers  

■ Twitter: 9.436 
■ LinkedIn: 5.329 
■ Facebook: 4.025 

Bereik 

4.800 print  
per editie 
 

 

11.056 
online 
per maand 

 
    TOTAAL BEREIK                   15.856 

http://www.voedingnu.nl/
http://www.voedingnu.nl/
http://www.voedingnu.nl/
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 HET MAGAZINE 
Voeding Nu | hét vakmedium op het gebied van voeding en gezondheid 
        
Voeding Nu komt 8 maal per jaar uit, in ieder nummer komen belangrijke thema’s rond 
voeding aan de orde. Zoals gezonde voeding, voedselproductie, voedselveiligheid, wetgeving 
en voedingswetenschap. Ook is er aandacht voor productontwikkelingen, consumenten-
gedrag, consumententrends en gezondheidscommunicatie.  
 

 
 
 
 
 
 
 
Verschijningskalender Voeding Nu: 
 
Editie Thema’s Reserveren Aanleveren Verschijning 
1 Mini thema: E-nummers & zoetstoffen 18 januari 2019 25 januari 2019 07 februari 2019 

2 Mini thema: Gezonde producten & 
productontwikkeling 

08 maart 2019 15 maart 2019 28 maart 2019 

3 Koolhydraten 19 april 2019 26 april 2019 9 mei 2019 

4 Mini thema: Chronische ziekten & voeding 06 juni 2019 14 juni 2019 27 juni 2019 

5 Kwaliteitsborging & financiering diëtistenvak   16 augustus 2019 23 augustus 2019  05 september 2019 

6 Personalised Nutrition  20 september 2019 27 september 2019  10 oktober 2019 
7 Ouderen 29 november 2019 06 december 2019  29 december 2019 

 
 

 
Voeding Nu bereikt professionals die zich o.a. bezighouden met de volgende taakgebieden: 

 

 
 

■ Verspreide oplage: 1.600 
■ Meeleesfactor: 3 
■ Werkelijk bereik: 4.800 
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 DE WEBSITE 

Voeding Nu | hét vakmedium op het gebied van voeding en gezondheid 
 
VoedingNu.nl 
Voedingnu.nl is dé toonaangevende site voor 
de foodprofessional, hierdoor bereikt u uw 
doelgroep. De site bevat dagelijks het laatste 
nieuws, achtergrondinformatie, vacatures, 
agenda met beurzen, cursussen, congressen 
speciaal geselecteerd voor de doelgroep. De 
bezoeker raadpleegt Voeding Nu omdat het 
de laatste ontwikkelingen in de voedings-
wetenschap vertaalt naar de praktijk. In één 
opslag weet de bezoeker wat er speelt rond 
voeding en ziekte, voeding en gedrag, 
voedingsbeleid, voedingscommunicatie, 
voedselproductie en meer.  
 

 
Videoboodschap 
Uw kennis en ervaring delen via een videoboodschap met de bezoekers van onze website?  
U kunt uw video direct zichtbaar maken op de homepage of via een link naar een 
landingspagina op uw website waar de video beschikbaar is.  
 

Expertblog 
Wilt u als kennisdrager uw specialistische kennis delen met de bezoekers van onze website? 
Dit kan via een expertblog. Vraag onze accountmanager naar de mogelijkheden. 
 

Whitepaper 
Met whitepapers deelt u uw kennis en ervaring in een artikel (pdf) dat te downloaden is van de 
website van Voeding Nu. Wij plaatsen op een pagina naar wens in de rechterkolom een blok 
waarin uw whitepaper wordt aangekondigd.  
 

Minisite 
Zorg voor optimale branding door het plaatsen van een ‘minisite' op VoedingNu.nl.  
Een minisite is een krachtige tool waardoor u uw vindbaarheid aanzienlijk vergroot. Met de 
minisite presenteert u het beste van uw bedrijf binnen de online omgeving van Voeding Nu.  
 
 
 

 
 
 
 
LEADERBOARD 
728 x 90 en 320 x 100 pixels (mobile) 
Bestandsgrootte: max. 100 Kb 
Bestandsformaten: gif (animated en 
non-animated, jpg, png of HTML5  
(geen swf-formaat) 
URL waar leaderbord naar moet linken 
Er zijn 6 posities 
 
 

RECTANGLE 
336 x 280 en 300 x 250 pixels (mobile) 
Bestandsgrootte: max. 100 Kb 
Bestandsformaten: gif (animated en 
non-animated, jpg, png of HTML5  
(geen swf-formaat) 
URL waar rectangle naar moet linken.  
Er zijn 6 posities 
 
 
FULL BANNER 
468 x 60 pixels 
Bestandsgrootte: max. 100 Kb 
Bestandsformaten: gif (animated en 
non-animated), jpg, png 
URL waar full banner naar moet linken 
Er zijn 6 posities 
 
 
ADVERTORIAL  
Kop tekst: max. 45 tekens (incl. spaties 
en leestekens) 
Body tekst: max. 300 tekens (incl. 
spaties en leestekens) 
Pay off: maximaal 30 tekens (incl. 
spaties) 
URL waar advertorial naar moet linken  
Afbeelding: 80 x 80 pixels. Jpg, gif of 
png bestand. Als los bestand aanleveren 
 
 

■ Unieke bezoekers: 11.056 per maand 
■ Pageviews: 25.965 per maand 
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DE NIEUWSBRIEF 
Voeding Nu | hét vakmedium op het gebied van voeding en gezondheid 
 

De nieuwsbrief van Voeding Nu is 
gekoppeld aan www.voedingnu.nl 
en informeert de lezer één keer per 
week op dinsdag over het laatste 
nieuws. Een banner of advertorial 
in de nieuwsbrief biedt u extra 
exposure bij uw doelgroep. 
 
VMT biedt de mogelijkheid om een Sponsored themanieuwsbrief of Targetmail naar de lezers 
en/of nieuwsbriefabonnees van VMT te sturen. 
 

Sponsored themanieuwsbrief (voorheen Sponsormailing) 
Een sponsored themanieuwsbrief is een nieuwsbrief over een vooraf afgesproken thema. Uw 
logo staat duidelijk in de nieuwsbrief vermeld. U mag vier advertorialposities in deze 
nieuwsbrief vullen met een verwijzing naar uw eigen website. Indien u sponsored content 
geplaatst heeft bij ons mag hier ook naar verwezen worden. Onze redactie vult de nieuwsbrief 
aan met redactionele content. U kunt kiezen of u de nieuwsbrief wilt verzenden naar een deel 
van ons nieuwsbriefbestand of specifiek op leesgedrag naar een deel van ons commerciële 
bestand. 
 

Targetmail (voorheen Partnermailing) 
Een targetmail is een mail opgemaakt geheel in uw eigen huisstijl. Wij versturen deze mailing 
naar de door u aangegeven doelgroep. De doelgroep kunnen wij specificeren op onder andere 
functie, branche en bedrijfsgrootte. Een targetmail gaat naar iedereen die heeft aangeven 
dat ze benaderd mogen worden door derden. Na afloop van de mailing ontvangt u van ons een 
uitgebreide rapportage. 
 

Rich media-campagnes 
Rich media - campagnes zijn online reclamecampagnes die door visuele effecten, bijzondere 
formaten en het gebruik van video en audio, opvallender zijn dan de reguliere banners. 
 

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 een grote doelgroep 
bereiken met een Tweet via ons Twitteraccount of een bericht op onze LinkedIn-pagina, een 
gesprek aangaan met de volgers op onze socialmedia-kanalen of een mening verifiëren door 
het plaatsen van een poll op onze LinkedIn-pagina. Onze leden/volgers hier zijn actief 
aanwezig binnen de VoedingNu sociale media kanalen. 
 
 
 
 
    @VoedingNu: 9.436 volgers      @VoedingNu: 4.025 likes      @VoedingNu: 5.329 leden 

 
 
 
 
FULL BANNER IN 
NIEUWSBRIEVEN 
468 x 60 pixels 
Bestandsgrootte: max. 100 Kb 
Bestandsformaten: jpg, gif (non-animated) 
URL waar full banner naar moet linken 
 
ADVERTORIAL (TEKST) IN 
NIEUWSBRIEVEN 
Tekst: aaneengesloten alinea in Word 
aanleveren.  
Kopregel: max. 30 tekens (incl. spaties) 
Tekst: max. 280 tekens incl. spaties, 
leestekens en getoonde linktekst van 
maximaal 24 tekens.   
Afbeelding / logo: 300 x 200 pixels 
(mobile), voor desktop en tablet wordt de 
afbeelding geschaald naar 200 x 133 pixels. 
Type: .gif of .jpeg (not animated) 
 
SPONSORED 
THEMANIEUWSBRIEF 
Neem voor de ontwikkeling en de 
specificaties van een Sponsored 
themanieuwsbrief contact op met uw 
accountmanager. 
 
TARGETMAIL 
Neem voor de ontwikkeling en de 
specificaties van een Targetmail contact op 
met uw accountmanager.  
 
 
 
 
 
 
 
 

■ Wekelijks op maat geselecteerd nieuws 
     in de inbox van de doelgroep 
■ 5.758 geregistreerde abonnees 
■ Koppeling Voedingnu.nl levert extra bereik 
op van 11.056 unieke bezoekers 
■ Doorklikratio: 38% 
 

http://www.google.nl/url?url=http://www.waalhaven-group.nl/group/whg-at-linkedin&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=18qyU6WqKuuR1AWL_4CgCQ&ved=0CBgQ9QEwAQ&sig2=wJrHz5qnQ4v7_86hO6CIBg&usg=AFQjCNGx7n4PipGDFMpXP9bQOx2axslISg
https://www.google.nl/url?url=https://twitter.com/twitter&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=f8qyU6iyGOfX0QWtiIHABg&ved=0CBYQ9QEwAA&sig2=DjxOCGn7FFTpP2UQ_8k0mg&usg=AFQjCNH3wC-8tjHtuVDHq7jELj3l1Phr-Q
http://www.voedingnu.nl/
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 DE BIJEENKOMSTEN 
Voeding Nu | hét vakmedium op het gebied van voeding en gezondheid 
      
 
 
 
 
 
 
 
Voeding Nu organiseert jaarlijks meerdere bijeenkomsten. Op de bijeenkomsten komen vakprofessionals samen om geïnformeerd en 
geïnspireerd te worden over actuele onderwerpen. Via deze bijeenkomsten realiseert u één op één-contact met uw doelgroep. Één van 
de grootste evenementen die Voeding Nu organiseert is de Jaarprijs Goede Voeding. De prijs is bedoeld voor voedingsbedrijven die 
gezonde verbeteringen aan hun producten aanbrengen, bijvoorbeeld door minder zout, verzadigd vet of suiker of meer vezel te 
gebruiken. Ook de communicatie rond een product en de aanzet tot gezonder gedrag telt daarbij. Voeding Nu draagt met het 
organiseren van de prijs bij aan een gezondere voeding in Nederland. De events bieden een unieke kans om uw netwerk te verbreden 
met tal van netwerkmogelijkheden. Leg persoonlijk contact met uw doelgroep en toon uw expertise specifiek gericht op het vakgebied 
van de bezoeker.  
 

Agenda bijeenkomsten 2019  
■ 09 april 2019 Food Future Event: uitreiking Jaarprijs Goede Voeding 
■ 26 november 2019 Voeding Nu Jaarevent 

  

■ In totaal ruim 650 bezoekers 
■ Beoordeling 7,8 
■ Hoogwaardig bezoekersprofiel 
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 ONZE PARTNERS 
Voeding Nu | hét vakmedium op het gebied van voeding en gezondheid  
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NIEUWSBRIEF (WEKELIJKS) 

DE TARIEVEN 

 
MAGAZINE 
Formaten 
Bladspiegel 210 x 297 mm excl 3 mm afloop rondom 
2/1 pagina 420 x 297 mm excl 3 mm afloop rondom 
 
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 
 
Advertentietarieven Voeding Nu (in euro’s) 
Full colour  1x 3x                    5x                  8x 
1/1 pagina  2975        2680             2580            2405  
1/2 pagina  1990        1795             1730  1615   
1/4 pagina  1230        1105             1070            1005 
 
Adverteren in het brancheregister         € 1.000,- 
Heel het jaar zichtbaar met een vermelding onder categorie naar 
keuze, in print en online (logo, profiel en contactgegevens). 
  
Meehechters/ bijsluiters  vanaf € 1.500,- 
■ papiergrammage min. 80gr/m2 
■ plaatsing in het blad in overleg 
■ formaat en uitvoering in overeenstemming met het vooraf    
    ingestuurde model 
■ benodigde oplage: gedrukte oplage + 3% 
 
Overige opties 
Opplakker + 1/1 advertentie vanaf € 2.900,-  
(bv. voor directe respons op uw actie)  
 
Uitklapbare cover   vanaf € 2.995,- 
(bv. voor het plaatsen van de 
 jaarkalender van uw organisatie)  
 
Advertorial   vanaf € 2.900,- 
(bv. om uw (nieuwe) product of dienst  
in een redactioneel stuk te behandelen)  
 
Katern (2 pagina’s dubbel bedrukt) vanaf € 4.000,- 
(bv. voor het vieren van uw jubileum) 
  
WEBSITE 

Banners Formaat            Tarief     Duur 
Leaderboard 728 x 90 px  € 610,-   1 maand 
(6 posities) en 320 x 100 px 
Rectangle 336 x 280 px  € 440,-   1 maand 
(6 posities) en 300 x 250 px 
Full banner  468 x 60 px  € 390,-   1 maand 
(6 posities)  
 
Video (excl. productie)   € 400,-   1 maand 
Expertblog (branded content)  € 450,-   1 maand 
Whitepaper   € 250,-   1 maand 
Mini site                                                     € 350,-   1 maand 
(excl. remarketing min. 12 maanden, carrouselvorm) 
Advertorial (tussen nieuws)  € 500,-   1 maand 
Rich media bannering   Op aanvraag 
 
Vacature op website           € 200,-    1 maand 
Vacature op website           € 300,-    2 maand 
Vacature op website + nieuwsbrief           € 450,-    2 maand 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 DE NIEUWSBRIEF 
Bannertarieven   Formaat        Tarief  
Full banner         468 x 60 px   € 250,- per keer / 4x voor € 800,-  
Tekst Advertorial   -           € 325,- per keer / 4x voor € 1.100,- 
 
Full banner 
■ Bestandsgrootte: max. 100 kb 
■ Bestandsformaat: gif (non-animated), jpg. Geen swf 
■ URL waar banner naar moet verwijzen 
 
Advertorial tekst  
Tekst: aaneengesloten alinea in Word aanleveren.  
■ Kopregel: max. 30 tekens (incl. spaties) 
■ Tekst: max. 280 tekens incl. spaties, leestekens en getoonde 
linktekst van maximaal 24 tekens.   
■ Afbeelding / logo: 300 x 200 pixels (mobile), voor desktop en 
tablet wordt de afbeelding geschaald naar 200 x 133 pixels.  
■ Type: .gif of .jpeg (not animated) 
■ URL waar advertorial naar moet verwijzen 
 
Beeld Advertorial 
■ Bestandsgrootte: max 100 kb 
■ Bestandsformaat: gif (non-animated), jpg. Geen swf 
■ URL waar advertorial naar moet verwijzen 
 
Sponsored themanieuwsbrief op aanvraag 
Targetmail  op aanvraag 
 
SPONSORING BIJEENKOMSTEN 

Tijdens de Voeding Nu Bijeenkomsten bieden wij u onder andere  
de volgende mogelijkheden om uw merk, project of bedrijf te 
profileren: 
 
- Stand in de koffie/lunch ruimte (2 x2m) (sta)tafel met krukken 

 + lunch + wifi 
- Plaatsing van logo op diverse communicatie-uitingen, zoals 

advertentie, website en mailings  
- 50% korting op additionele toegangskaarten voor collega´s of 

relaties 
 
Wij hebben al een pakket vanaf € 495,- 
Neem contact met ons op en vraag vrijblijvend naar de 
mogelijkheden. 
Alle tarieven zijn in euro’s exclusief btw en gelden per plaatsing. Tussentijdse  
wijzigingen voorbehouden. Alle overeenkomsten komen tot stand met  
Vakmedianet op basis van de algemene voorwaarden waarvan op  
aanvraag een exemplaar wordt toegezonden.

 MULTIMEDIAAL INSTAPPAKKET 
 
 
 
 
 
 

Speciaal tarief: € 1.950  (Normaal tarief € 3.500) 

✓ 1/2 pagina in magazine 
✓ Full banner (1 maand) op website 
✓ Full banner (1 maand) in digitale nieuwsbrief 
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ALGEMENE INFORMATIE 
Voeding Nu | hét vakmedium op het gebied van voeding en gezondheid 
Aanleveren advertentiemateriaal (print) 
Uw advertentiemateriaal voor print ontvangen wij graag als Certified PDF via de uploadlink die u per e-mail automatisch vanuit ons 
advertentiesysteem ontvangt. U kunt uw materiaal uitsluitend via dit systeem aanleveren. Bij vragen/problemen kunt u contact opnemen met 
binnendienst@vakmedianet.nl. Voor de aanleverspecificaties verwijzen wij u naar www.vakmedianet.nl/adverteren. 
 

Aanleveren bijlagen Voeding Nu (print) 
Wij ontvangen uw materiaal uiterlijk 10 dagen voor verschijndatum op het volgende adres: Bariet Ten Brink BV, t.a.v. Rogier Muntz o.v.v. 
Voeding Nu incl. het editienummer + naam klant, titel bijlage en het aantal | Eekhorstweg 1 | 7942 JC Meppel.  
 

Aanleveren online advertentiemateriaal 
De uiterste aanleverdatum van uw online advertentiemateriaal is 3 werkdagen voor aanvang van de campagne. Wij verzoeken u het online 
advertentiemateriaal aan te leveren per e-mail aan salessupport@vakmedianet.nl. Voor de aanleverspecificaties verwijzen wij u naar 
www.vakmedianet.nl/adverteren.  
Voor het aanleveren van advertentiemateriaal in de digitale nieuwsbrief ontvangt u automatisch een uploadlink uit ons advertentiesysteem. 
Bij vragen/problemen hierover kunt u contact opnemen met salessupport@vakmedianet.nl.  
 
 
Wat kan Voeding Nu voor u betekenen? 
Vraag naar de mogelijkheden. 
 
 Neem contact op met onze media-adviseur: Madeleine van Vliet, (06) 36 45 38 91, madeleinevanvliet@vakmedianet.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cover: foto ontworpen door Kurhan  
 
Uitgeverij Vakmedianet | Bezoekadres: Prinses Margrietlaat 3, 2404 HA Alphen aan den Rijn | Correspondentie-adres: Postbus 448, 2400 
AK Alphen aan den Rijn | T: +31 (0)88 – 5840 888 www.vakmedianet.nl | info@vakmedianet.nl | Uitgever Suzanne Wanders | 
Hoofdredacteur Hans Kraak  | Eindredacteur Heleen van der Male | E-mail redactie.voedingnu@vakmedianet.nl  | Media-adviseur 
Madeleine van Vliet, (06) 36 45 38 91, madeleinevanvliet@vakmedianet.nl | Eventcoördinator Judith Verbeek 
judithverbeek@vakmedianet.nl | Marketing Aniek te Kronnie aniektekronnie@vakmedianet.nl | Klantenservice +31 (0)88 – 5840 888 
klantenservice@vakmedianet.nl | Website www.voedingnu.nl 
 

mailto:binnendienst@vakmedianet.nl
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