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Wie zijn wij en wat kunnen we voor u betekenen?
Uitgeverij Ondernemers Pers Nederland is al ruim 30 jaar actief in de foodsector met
vakblad Levensmiddelenkrant, speciaal voor de retail. Vanuit die insteek is de titel gegroeid
naar een multimediaal platform voor alle professionals in de foodretail. We richten ons
hierbij op de volledige breedte van de winkelvloer tot inkoop en directie. Met als insteek om
van elkaar te leren. Daarin is Levensmiddelenkrant uniek.

Verschijning
Levensmiddelenkrant verschijnt iedere twee weken in print en digitaal. De uitgave wordt
gedistribueerd naar 12.500 personen en bedrijven die actief zijn in de Nederlandse
foodretailer. Het leesbereik bij supermarkten en hoofdkantoren ligt op 95 procent. De
doorgeefratio is 6 keer per uitgave. Daarnaast is de editie na verschijning ook te lezen in
onze app.

Landelijk platform
De redactie informeert lezers via de print- en digitale uitgave, de website, nieuwsbrieven en
social media. De website biedt dagelijks het laatste nieuws, reportages, interviews en
achtergrondinformatie uit de foodretailsector. Twee keer per week wordt de nieuwsbrief
verstuurd aan foodprofessionals die graag online op de hoogte worden gehouden van het
laatste nieuws uit de sector.

Vakprijzen
Levensmiddelenkrant reikt ieder jaar drie vakprijzen
uit, waarbij leveranciers en hun producten in het
zonnetje worden gezet. Het gaat om de volgende
prijzen:
- Gouden Partner: Dit is de graadmeter voor
samenwerking tussen leverancier en de handel in het
foodretailkanaal. Aan de verkiezing ligt een enquete
ten grondslag, waarbij de inkopers van de diverse
retailformules hun beoordeling geven aan
leveranciers in de branche. De criteria zijn;
meedenken, omzetprestatie, rendement en succes
van introducties.
- De Beste Introductie: Jaarlijks worden er honderden
producten geïntroduceerd in het retailkanaal. Een
enquete onder alle zelfstandige
supermarktondernemers geeft de uitslag welke introductie er binnen de diverse categorieën
wordt bekroond tot Beste Introductie.
- Innova Klassiek: De meeste introducties sneuvelen al in hun eerste levensjaar. Innovaties
die na vier jaar nog succesvol zijn, bewijzen hun meerwaarde voor de handel. De Innova
Klassiek is een vakprijs voor deze succesnummers. Een enquete onder verantwoordelijke
inkopers geeft de doorslag. Ieder nog bestaand product met een gemiddeld cijfer van 7 of
hoger wordt uitgeroepen tot Innova Klassiek.

Databases
Naast de vakbladen wordt door Ondernemers Pers Nederland ook aan aantal databases
uitgegeven die bestaan uit relevante data over de Nederlandse levensmiddelenindustrie.
- ’t Almanakje: In 't Almanakje zijn alle relevante contactpersonen bij supermarkt en
inkooporganisaties opgenomen, zoals directie, inkoop en category management. Daarnaast
vindt u in deze gids onder meer marktaandelen, (inter-)nationale samenwerkingen,
formules, huismerken, aantal check-outs, gemiddelde vvo's en distributiecentra.
- Supermarktgids: Supermarktgids biedt u een compleet overzicht van alle Nederlandse
supermarkten. Per jaar verandert circa 40 procent van alle cruciale bedrijfsdata binnen het
supermarktkanaal. Dit varieert van ‘wie is wie’ op formuleniveau, tot locatiegegevens als het
vvo, aantal check-outs, afdelingen en assortimentskenmerken. Dit is een pocketvariant. Om
elke dag op te hoogte te blijven van de mutaties hebben wij ook de Supermarktgids Online
Basis. Die wordt dagelijks up-to-date gehouden. Daarnaast bieden we met de
Supermarktgids Online Plus selectie- en exportmogelijkheden naar Excel.

Levensmiddelenkrant is een zusteruitgave van vakblad Out.of.Home Shops.

Tarieven en specificaties
Coveroverlay
€12.500-,
Advertentie over de voorpagina
Specificaties: Buitenzijde: 300 x 348 + 3 mm overfill, binnenzijde: 300 x 440 + 3 mm overfill
In combinatie met achterpagina € 17.500-,

Flap voorpagina
€7000-,
Een halve advertentie aan de voorzijde van de krant
Specificaties: Buitenzijde 170 x 348 + 3mm overfill, binnenzijde 170 x 440 + 3mm overfill
Meerprijs achterpagina: € 4950-,
Meerprijs flap met stans: € 1750-,

2/1 pagina spread advertentie/advertorial
Twee pagina’s advertentie of advertorial. Combinatie ook mogelijk
Specificaties: 600 x 440 + 3 mm overfill

€7950-,

1/1 pagina advertentie/advertorial
Eén pagina advertentie of advertorial.
Specificaties: 300 x 440 + 3 mm overfill

€5650-,

1/2 pagina advertentie/advertorial
Een halve pagina advertentie of advertorial
Specificaties: 280 x 200 mm

€3950-,

1/4 advertentie
Een kwart advertentie
Specificaties: Staand 105 x 220 of 280 x 100 mm

€2850-,

1/6 advertorial
Tekst van 1000 tekens met foto
Inclusief doorplaatsing naar website en nieuwsbrief €1250-,

€950-,

1/8 advertorial
Tekst van 700 tekens met foto
Inclusief doorplaatsing naar website en nieuwsbrief €650-,

€525-,

Advertenties op de voorpagina
Op de voorpagina van de printeditie is het mogelijk om kleinere advertenties te plaatsen.
Dat is mogelijk in de volgende formaten:
1. Topper
Specificaties: 104 x 25 mm
2. Vierkant klein
Specificaties: 50 x 50 mm
3. Vierkant groot
Specificaties: 104 x 100 mm
4. Rechthoek
Specificaties: 104 x 50 mm

€1050-,
€750-,
€2500-,
€1350-,

Banners op de website
Het is mogelijk om op onze website te adverteren met een banner. Dit is mogelijk met
diverse formaten:
1. Leaderbord
Specificaties: 728 x 90mm
Doorplaatsing in nieuwsbrief: € 150

€40-, per 1000 pageviews

2. Rectangle
Specificaties: 300 x 250mm

€30-, per 1000 pageviews

3. Half page ad
Specificaties: 300 x 600mm

€50-, per 1000 pageviews

4. Footerbanner
Specificaties: 720 x 300mm

€50-, per 1000 pageviews

5. Wall paper
Specificaties: 1 x 1mm

€60-, per 1000 pageviews

Banners nieuwsbrief
Alle banners voor op de website zijn ook te plaatsen in onze nieuwsbrief. We maken ook
partnermailings op aanvraag.
Bijzondere formaten
Het is mogelijk om af te wijken van eerdergenoemde formaten. Dit kan op aanvraag.

Voorbeelden

Flap

1/1 Advertorial

Spread advertorial

1/1 Advertentie

1/8 introductiebericht of advertorial

Advertenties op de voorpagina:
1. Topper
2. Vierkant groot
3. Rechthoek
4. Vierkant klein

Banners op de website:
1. Leaderboard
2. Retangle
3. Skyscraper
4. Half page ad
5. Footerbanner
6. Wall paper
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