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‘Onze brouwerij in
Bergen op Zoom wint
aan expertise.’

‘n Onstuimig verlangen om
een heel bijzonder bier te brouwen...

REDACTIONELE
FORMULE.
Een actuele nieuwsbrief in magazinevorm waarin het eindverslag van de
onderzoeksfase 1 van het Sorghum onderzoek wordt belicht. Niet zozeer het
gedetailleerde en wetenschappelijk onderbouwde eindverslag (dat separaat
ook wordt uitgegeven, in sobere vorm), maar de vertaalslag daarvan in korte,
lekker leesbare en luchtige artikelen met mooie (foto)beelden erbij. Het
magazine wordt gelardeerd met advertenties of advertorials (redactionele
stukken) van betrokken bedrijven.

DOELGROEP.

• Alle geinteresseerden in en buiten de inner circle van de
onderzoekers
• De bij het onderzoek betrokken (agrarische) bedrijven
• De betrokken bestuurders (lokaal & provinciaal)
• De subsidieverleners
• Medewerkers en relaties van alle betrokken organisaties en bedrijven
• Het brede publiek
• Studenten
• De pers

INHOUD.

• ‘Einde fase 1.’ Samenvatting van het onderzoek tot dusverre.
• ‘Hoe verder?’ Vooruitblik naar de mogelijkheden van Sorghum straks.
Hoe Sorghum wortelt in de toekomst.
• Artikelen/interviews. Bedrijven/organisaties die vertellen over hun
aandeel in het onderzoek en over hun kernactiviteiten.
• Het onderzoek in de publiciteit (de oogst tot nu toe):
• Foto’s en publicaties in de PZC
• Publicatie in Oogst
• Gezichten achter het onderzoek (smoelenboek).
• Beeldverslag op basis van foto’s tot dusverre van
• Teelt en veredeling
• Onderzoek (bemesting, veredeling, onkruidbestrijding)
• Groei op de akker
• Oogst
• Mouterij
• Brouwerij
• Aanvulling op inhoud gewenst van Martijn.

Aantal pagina’s | verhouding redactioneel en advertising
Aantal pagina’s inclusief omslag:
		

Minimaal 20
maximaal 40

Verhouding redactionele artikelen en advertenties
5:2
20 pagina’s redactie:
8 pagina’s advertenties
40 pagina’s redactie:
16 pagina’s advertenties
Financiering
Middels advertentie-inkomsten van (direct en zijdelings) bij het
onderzoek betrokken bedrijven.
Oplage 		

1000 | 1500 | 2000 | 2500

Kosten advertentie/advertorial inclusief ontvangst van 50 magazines
Kosten plaatsing van aangeleverde 1/1 pagina advertentie € 1 100,00
Kosten vervaardigen en plaatsen van 1/1 pag advertentie € 1500,00
Kosten plaatsing ½ pagina advertentie
€ 600,00
Kosten vervaardigen en plaatsen van 1/1 pag advertentie € 1000,00
Kosten plaatsen van 1/1 pag advertorial
€ 1100,00
Kosten voor schrijven (op basis van vragen per mail)
en plaatsing 1/1 advertorial
€ 1500,00
Prijs op aanvraag voor een diepte-interview rondom het onderzoek en
de betekenis van uw bedrijf daarin.

‘ONZE BROUWERIJ IN
BERGEN OP ZOOM WINT
AAN EXPERTISE.’
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed at eros eget felis placerat laoreet.
Pellentesque aliquet ligula rutrum facilisis dignissim. Quisque ut eros malesuada, ornare
risus a, egestas mi. Proin vitae eros eu erat ornare elementum. Mauris non vulputate metus.
Aliquam et rhoncus massa. Donec vitae odio scelerisque, tincidunt ipsum vel, imperdiet
mauris. Nam auctor tincidunt nunc at sodales. Ut ut lacinia augue. Cras sed lacus non odio
fermentum fermentum.
Nunc vitae suscipit augue. Maecenas id purus magna. Phasellus cursus
ornare tortor eget consectetur. Nulla ullamcorper urna ac est rutrum,
id maximus justo fermentum. Sed bibendum massa
in quam maximus, vitae semper erat tristique.
Nam ut sapien a nulla scelerisque venenatis. Etiam
auctor imperdiet viverra. Vestibulum tincidunt
blandit iaculis. Nulla id arcu quis sem porta dictum.
Pellentesque blandit facilisis arcu non gravida. Sed
vitae lacus non tellus iaculis aliquet et vel lectus.
Aliquam erat volutpat. In hac habitasse platea
dictumst. Donec tincidunt tellus id gravida varius.
Praesent sodales laoreet risus vitae semper. Nullam
leo leo, pharetra ut magna eu, vestibulum lacinia
lectus.

Maecenas tristique, nunc et congue sodales, arcu elit tempor lacus,
non malesuada leo mi quis lacus. Vivamus sed ipsum ultrices, lobortis
magna eu, fermentum nulla. Nam ultrices sapien
ut sagittis volutpat. Aenean sem eros, molestie
quis condimentum quis, cursus sit amet neque.
Aenean viverra sed libero vel dignissim. In sit amet
ullamcorper ipsum. Proin at urna ut ligula eleifend
hendrerit. Nullam at blandit velit. Phasellus molestie,
orci id bibendum bibendum, est enim auctor turpis,
sed convallis quam neque vel neque. In vel arcu id
purus tristique hendrerit. Sed felis urna, efficitur quis
tincidunt nec, finibus quis nulla. Morbi neque lorem,
consequat a massa feugiat, bibendum bibendum
mauris.

Nulla elementum erat vitae placerat congue. Fusce
eget gravida diam. Sed ullamcorper volutpat ipsum
in pretium. Aliquam tincidunt vel magna nec mattis.
Morbi convallis hendrerit leo. Morbi lobortis, neque eget tincidunt
mollis, felis nisi placerat quam, in maximus elit arcu at nibh. Cras
hendrerit nisl congue nunc rutrum rhoncus. Nam egestas ante vitae leo
facilisis, ut finibus mauris venenatis. Suspendisse nec laoreet dui, sed
tempor felis. Quisque congue tincidunt lorem at dictum. Integer quis
massa eu mauris pellentesque rhoncus sed ac felis. Maecenas ex leo,
vestibulum eget arcu sed, imperdiet commodo dolor. Quisque pulvinar
est eu tortor tincidunt, et gravida lorem bibendum. In hac habitasse
platea dictumst. Nunc vehicula feugiat lorem, a luctus purus semper sed.

Proin at urna ut ligula eleifend hendrerit. Nullam at
blandit velit. Phasellus molestie, orci id bibendum
bibendum, est enim auctor turpis, sed convallis quam
neque vel neque. In vel arcu id purus tristique hendrerit. Proin at urna ut
ligula eleifend hendrerit. Nullam at blandit velit.

‘n Onstuimig verlangen om
een heel bijzonder bier te brouwen...

WAAROM UW ADVERTENTIE
OF ADVERTORIAL IN
GOEDE AARDE VALT...
- De uitgave van het magazine wordt professioneel vormgegeven.
- U kunt uw bedrijf en kernactiviteiten eveneens professioneel presenteren aan
een brede achterban van geinteresseerde branchegenoten.
- U steunt hiermee de totstandkoming van het magazine dat het sorghum
onderzoek promoot en daarmee de kansen van een geslaagde invoering van het
gewas in de Nederlandse akkerbouw.
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