
 De advertentieafdeling van VeeteeltGRAS neemt graag contact met u op om de vele mogelijkheden door te nemen 
en samen met u een multimediaal voorstel op maat te maken.

PUBLICATIEDATA (PRINT)

ADVERTENTIETARIEVEN

NIEUWSBRIEVEN (DIGITAAL)

Twee keer VeeteeltGRAS in 2022
Vrijdag 18 maart
Vrijdag 22 juli

MEER INFORMATIE

OPLAGE

OPLAGE

22.913 (2021)

2 partnerpagina’s (spread)  €  5.000,- 
1 partnerpagina   €  3.000,-
1 advertentiepagina   €  2.500,-
½ advertentiepagina        € 1.250,-
1 partnerpagina + 1 advertentiepagina  €  4.500,-
2 partnerpagina’s + 1 advertentiepagina €  6.500,-

Zes VeeteeltGRAS-nieuwsbrieven in 2022
Dinsdag 15 maart
Dinsdag 22 maart
Dinsdag 17 mei
Dinsdag 21 juni
Dinsdag 19 juli
Dinsdag 26 juli

Oplage 16.504 oplage (2021)
Openingspercentage 49,3%

Tarieven
advertorial  € 320,- per keer
full banner € 320,- per keer

MEDIA 2022

per plaatsing

FROUKJE VISSER
ACCOUNTMANAGER: 

Tel.: 0031 (0)6 5316 8529  

froukje.visser@crv4all.com

KAREN DAMMER
ADV. VERKOOP & MARKETING: 

Tel.: 0031 (0)6 2368 2608   
karen.dammer@crv4all.com





VEETEELTGRAS
De melkveesector en grasland horen bij elkaar. Dat is al eeuwen zo, maar juist nu is 
die twee-eenheid belangrijker dan ooit. De sector brengt gras tot waarde. Van gras 
maken koeien melk. Maar gras legt ook koolstof vast, levert eiwit van eigen land en 
draagt bij aan een hogere biodiversiteit. Weilanden met koeien zijn daarnaast niet 
weg te denken uit het Nederlandse cultuurlandschap. VeeteeltGRAS is hét platform 
van organisaties rond de melkveehouderij over gras. VeeteeltGRAS inspireert en 
informeert al zeven jaar 25.000 melkveehouders in Nederland en Vlaanderen, in 
print, op internet en via VeeteeltGRAS-TV, over alle ontwikkelingen rondom gras-
landmanagement. Want de waarde van gras is nog nooit zo groot geweest!

Veeteelt maakt VeeteeltGRAS samen met hoogwaardige partners.



VEETEELTGRAS-PARTNER
Wanneer mag ik mij partner van  
VeeteeltGRAS noemen?
Als u partnerpagina’s inkoopt in een of in 
beide VeeteeltGRAS-edities van dit jaar.

Wat mag ik inbrengen als partner van  
VeeteeltGRAS?
De Veeteeltredactie gaat met u sparren. U 
draagt een verhaalidee (over bijvoorbeeld 
een product of een gebruiker aan). Wij gaan 
pas over tot publicatie als u tevreden bent 
en Veeteelt bewaakt de kwaliteit. Minimaal 
1x per jaar komen de VeeteeltGRAS-partners 
samen op een inspirerende locatie. Een mooi 
moment om u bij te laten praten en om uw 
belang in te brengen.

Wat krijg ik precies als partner van  
VeeteeltGRAS?
De Veeteelt-redactie schrijft een artikel en 
verzorgt de fotografie. De Veeteelt-design-af-
deling maakt uw artikel op. Tot slot redigeert 
de Veeteelt-eindredactie het artikel.
Daarnaast maakt onze redactie een filmpje 
over het door u gekozen onderwerp.
Natuurlijk heeft VeeteeltGRAS een prominen-
te plek op veeteelt.nl. Een populair onderdeel 
is de wekelijkse versgrasupdate. Uw logo 
prijkt boven aan deze webpagina.

WWW.VEETEELT.NL/GRAS

MEER NIEUWS OP WWW.VEETEELT.NL/GRAS

JULI 2021

Groeiende interesse voor stalvoeren
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JULI 2020

Gras heeft sleutelrol in stikstofdebat
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MAART 2021

Opmars van gras als groene dienst
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