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KAS TuinbouwCommunicatie is hét multimediabedrijf voor de glastuinbouw.

Met ons ervaren en vakkundige team bieden wij telers en toeleveranciers 
dagelijks digitaal passend tuinbouwnieuws en maandelijks verdieping via onze 
printuitgaven.

KAS biedt ondernemersverhalen, reportages en technische achtergronden. 
Internationaal voorziet ons Engelstalige platform HortiBiz telers uit andere 
delen van de wereld van allerhande tuinbouwinformatie.

Het actuele tuinbouwnieuws wordt dagelijks verspreid via onze 
gewaardeerde online kanalen SierteeltNet en GroenteNet en de daaraan 
gekoppelde GewasNetten. Het aanbod wordt gecompleteerd met de online 
vacaturebank TuinbouwJobs, de online marktplaats voor tuinbouwmaterialen 
TuinbouwMarktplaats en onze eigen kanalen voor film en foto: KAStv en Horti-
Images.

Laat u in dit productoverzicht leiden door ons multimediale aanbod. En heeft u 
aanvullende vragen of specifieke wensen, dan staat ons team voor u klaar!

KAS TuinbouwCommunicatie is hét multimediabedrijf voor de glastuinbouw.

TEAM KAS TUINBOUWCOMMUNICATIE

Redactie
Jacco Strating 
06 53678359
jacco@tuinbouwcommunicatie.nl

Sales
Hans van Renssen
06 81027688
hans@tuinbouwcommunicatie.nl

Ellis Langen 
06 83224425 
ellis@tuinbouwcommunicatie.nl

Beeld
Glenn Mostert
06 34767068
glenn@tuinbouwcommunicatie.nl

Office Management
Brenda Hanemaaijer 
06 23921669
brenda@tuinbouwcommunicatie.nl

Office Management
Jolanda Bredewoud 
06 20166176
jolanda@tuinbouwcommunicatie.nl



Verschijningsdata en thema’s KAS 2017

TITEL THEMA DEADLINE VERSCHIJNING

KAS Thema* Aardbeien 20 december 5 januari

KAS Ziekten en plagen 20 januari 2 februari

KAS Thema* Energie 3.0 10 maart 23 maart

KAS Water & Wortelmilieu 21 april 4 mei

KAS Thema* Rassenkeuze 26 mei 8 juni

KAS Thema* Ranking the Grower 23 juni 6 juli

KAS Klimaat & Kassenbouw 1 september 14 september

KAS Thema* Automatisering 6 oktober 19 oktober 

KAS Top 50 werkgevers 3 november 16 november 

* Dit betreft een A3 uitgave, denkt u om het formaat van uw materiaal 

Data & thema’s onder voorbehoud van wijzigingen

Prijzen en formaten reguliere KAS*

 Formaat (b x h) 1x 2x 3x 4x of vaker

1/1 pagina 205x275 of 230x300 + 3mm 3.050 2.900 2.750 2.575

1/2 pagina 205x135 (L) of 100x275 (S) 1.750 1.650 1.550 1.425

1/4 pagina 205x65 (L) of 100x135(S) 1.125 1.050 975 900

1/8 pagina 205x30 (L) of 100x65 (S) 700 650 600 550

* Toeslag 10% op cover posities   * Prijzen zijn in € inclusief fullcolour en exclusief BTW

Oplage 
Oplage 4.550 exemplaren naar telers met een oppervlakte van 1,5 hectare of groter.

Prijzen en formaten KAS Thema*

 Formaat (b x h) 1x 2x 3x 4x of vaker

1/1 pagina 275x400 of 297x420 mm  
+ 3mm afloop

3.050 2.900 2.750 2.575

1/2 pagina 275x197 (L) of 135x400 (S) mm 1.750 1.650 1.550 1.425

1/4 pagina 135x197 (S) of 275x96 (L) mm 1.125 1.050 975 900



HortiBiz is met een papieren uitgave, smartphone vriendelijke site, dagelijkse 
nieuwsbrief hét multimediale Engelstalige platform voor de internationale 
tuinbouwsector. 

De printeditie van HortiBiz bestaat uit unieke artikelen van correspondenten 
uit de hele wereld en professioneel vertaalde artikelen uit KAS. Met aandacht 
voor ondernemerschap en techniek. Verder volgt HortiBiz.com dagelijks het 
nieuws in de wereld van de tuinbouw en worden de beste berichten elke 
dag om 7.00 uur ’s ochtends verzameld en verzonden in de digitale HortiBiz 
nieuwsbrief. 

Verschijningsdata 2017

TITEL DEADLINE VERSCHIJNING

HortiBiz 10 februari 23 februari

HortiBiz 31 maart 13 april

HortiBiz 16 juni 29 juni

HortiBiz 15 september 28 september

HortiBiz 24 november 7 december 

Data onder voorbehoud van wijzigingen

Prijzen*

 Formaat (b x h) 1x 3x 6x

1/1 pagina 275x400 of 297x420 mm + 3mm afloop 1.950 1.875 1.750

1/2 pagina 275x197 (L) of 135x400 (S) mm 1.150 1.075 950

1/4 pagina 135x197 (S) of 275x96 (L) mm 750 675 600

* Toeslag 10% op cover posities
* Prijzen zijn in € inclusief fullcolour en exclusief BTW

Oplage 
10.500 exemplaren naar top telers wereldwijd digitaal.

1.500 exemplaren naar top telers wereldwijd gedrukt.



Bereikcijfers*

Hortibiz: 55.000 pageviews Unieke bezoekers per maand: 27.000

*Vraag onze sales om de specifieke bezoekers op Hortibiz.com!

Prijzen
Banner website

Leaderboard Rectangle Companybox

Tarief: € 650,- cpm
maximaal 3 wisselende 
posities

Tarief: € 650,- cpm
maximaal 6 wisselende 
posities

Tarief: € 450,- cpm

Formaat: 728x90 px -  
max. 50kb - .gif of .html5 

Formaat: 336x280 px -  
max. 50kb - .gif of .html5

Formaat: 300x80 px - 
max. 20kb - .gif of .html5

Banner nieuwsbrief

Bannerpositie Nieuwsbrief Grootte Prijs Periode

TopBox - Helemaal bovenin 468 x 60 px  € 125 per week

Leaderboard - Boven het eerste nieuwsbericht 728 x 90 px  € 250 per week

Full banner - Tussen het nieuws 468 x 60 px  € 400 per maand

Full banner - Tussen het nieuws 468 x 90 px  € 450 per maand

Full banner - Tussen het nieuws 468 x 120 px  € 500 per maand

Skyscraper 120 x 750 px  € 175 per week

ONLINE



Bereikcijfers Nieuwsbrieven
De SierteeltNet en GroenteNet nieuwsbrieven worden gesegmenteerd naar de 
specifieke doelgroepen gestuurd.
Frequentie: 5x per week, iedere werkdag weer!
Oplage SierteeltNet: 4.006
Oplage GroenteNet: 2.871
Totaal aantal nieuwsbrieven: 6.877

Bereikcijfers*

GroenteNet: 61.000 pageviews SierteeltNet: 118.000 pageviews per maand

Unieke bezoekers per maand: 12.000 Unieke bezoekers per maand: 15.000

*Vraag onze sales om de specifieke bezoekers op de gewasnetten!

Prijzen GroenteNet en SierteeltNet*

Leaderboard Rectangle Companybox

Tarief: € 95,- cpm Tarief: € 95,- cpm Tarief GroenteNet:  
€ 450,- per maand

Tarief SierteeltNet:  
€ 650,- per maand

Formaat: 728x90 px -  
max. 50kb - .gif of .html5 

Formaat: 336x280 px -  
max. 50kb - .gif of .html5

Formaat: 300x80 px - max. 
20kb - .gif of .html5

Prijzen nieuwsbrieven*

Bannerpositie Nieuwsbrief Grootte Prijs 
Groente Net 

Prijs 
SierteeltNet

Periode

TopBox - Helemaal bovenin 468 x 60 px  € 195  € 250 week

Leaderboard - Boven het eerste nieuws 728 x 90 px  € 275  € 375 week

Full banner - Tussen het nieuws 468 x 60 px  € 450  € 750 maand

Full banner - Tussen het nieuws 468 x 90 px  € 500  € 800 maand

Full banner - Tussen het nieuws 468 x 120 px  € 550  € 850 maand

Advertorial (350 tekens + 1 foto) 150 x 100 px € 150 € 150 keer

Skyscraper 120 x 750 px € 195  € 250 week

*Prijzen zijn excl btw en op basis van iedere nieuwsbrief
*Vraag onze sales voor de laatste stand van zaken



KAS TuinbouwMarktplaats is uniek in zijn soort. En met dagelijks duizenden 
bezoekers uit tientallen landen ook nog eens de best bezochte website in de 
gehele tuinbouw! Voor zowel handelaren als telers is dit dé plek om elkaar te 
ontmoeten. Telers mogen hun tuinbouwgerelateerde producten gratis op de 
site plaatsen, toeleveranciers en andere belanghebbenden mogen dat ook 
wanneer zij een banner afnemen. 

Bereikcijfers
250.000 - 350.000 pageviews per maand, circa 90 landen per maand.

Prijzen*

TBM Standaard TBM Standaard plus

Boxbanner ( 250x80px ) Boxbanner ( 250x80px ) 

Per maand gegarandeerd 200.000 
vertoningen

Per maand gegarandeerd 200.000 
vertoningen

Prijs per maand € 475 Maximaal 8 aanbiedingsadvertenties  
(te koop/ gezocht)

Prijs per maand bij 12 maanden € 375 Prijs per maand  € 575 

Prijs per maand bij 12 maanden € 475 

TBM Aanbieding van de week Top leaderboard in categorie naar keuze

(foto en tekst) ‘bovenaan als grote langwerpige banner 
de tweede positie’ 

‘Staat 1 week prominent op de homepage  Prijs per maand € 395 

Prijs per keer / per week € 250 Prijs bij 12 maanden € 295 

Prijs per 4 keer / 4x 1 week in te zetten € 900 

Box in categorie naar keuze TBM Large Rectangle 
banner

TBM Small Rectangle 
banner

‘Vierkant blok, rechtsboven 
in categorie naar keuze’ 

‘Grote banner 
(336x280 px) links op 
homepage en op fysieke 
aanbiedingsadvertenties’

‘Kleine banner 
(336x90px) links op 
homepage en op fysieke 
aanbiedingsadvertenties’

Prijs per maand € 395 Prijs per 50.000 vertoningen  
€ 650 per maand  

Prijs per 50.000 vertoningen 
€€ 350 pm

Prijs bij 12 maanden € 295 

*  Prijzen zijn ex btw, prijzen zijn op basis van directe facturatie  

zonder tussenkomst van mediabureau. 

*  Betalingscondities: eerste opdracht bij vooruitbetaling. 



Op KAStv.nl worden regelmatig professionele filmpjes gepubliceerd die 
betrekking hebben op de tuinbouwsector. Deze filmpjes worden veelal door 
KAS TuinbouwCommunicatie zelf geproduceerd. Zowel op eigen initiatief als in 
opdracht van derden. De filmpjes kunnen worden bekeken op KAStv.nl, maar 
worden ook onder de aandacht gebracht op GroenteNet, SierteeltNet en de 
dagelijkse e-mailnieuwsbrieven. Ook worden filmpjes met enige regelmaat 
gekoppeld aan artikelen in KAS en HortiBiz. 

Scherpe tarieven
Ook kunt u bij KAS TuinbouwCommunicatie terecht voor de productie van 
filmpjes. Bijvoorbeeld om uw nieuwe product onder de aandacht te brengen, om 
verslag te doen van een bijeenkomst of evenement of om uzelf te presenteren 
door middel van een professionele bedrijfsfilm. De productie van dergelijke 
filmpjes wordt tegen scherpe tarieven aangeboden. Reserveert u meerdere 
filmproducties, dan ontvangt u een nòg scherpere prijs.

U heeft de regie
Bij films die in opdracht worden gemaakt, heeft u de regie in handen. U bepaalt 
de inhoud en strekking van de film, KAS TuinbouwCommunicatie draagt zorg 
voor het filmen, de montage en de aflevering. Indien gewenst denken wij 
uiteraard graag met u mee en kunt u altijd bij ons terecht voor advies om uw 
boodschap helder en scherp te bepalen. Bovendien kunnen de uiteindelijke films 
worden verspreid via de kanalen van KAS TuinbouwCommunicatie. Hierdoor 
vergroot u uw bereik aanzienlijk. Daarnaast krijgt u uiteraard ook zelf de 
beschikking over de afgemonteerde film.

Meer weten over de mogelijkheden die KAStv voor u biedt? Neem contact 
op met: Jacco Strating, 06 53 67 83 59 of jacco@tuinbouwcommunicatie.nl.



KAS TuinbouwJobs is dé vacaturesite speciaal voor de tuinbouw. Van tuin-
medewerker tot directeur! U treft hier vraag en aanbod. Wij merken dat de 
arbeidsmarkt meer en meer aantrekt. Dat betekent dat voor sommige functies, 
de juiste kandidaat vinden lastiger wordt én dat deze functies ook weer langer 
vacant blijven. Algemene vacaturesites zijn er genoeg te vinden. 
Daarom: KAS TuinbouwJobs.

KAS TuinbouwJobs heeft een unieke positie in de markt. Met ongeveer 2.000 
unieke bezoekers per maand. Vacatures die op KAS TuinbouwJobs geplaatst 
worden, worden automatisch doorgeplaatst op SierteeltNet en GroenteNet en 
diens dagelijkse nieuwsbrieven. KAS TuinbouwJobs heeft zelf een wekelijkse 
nieuwsbrief die naar zo’n 300 ontvangers gaat.

Een vacature plaatsen, dat doet u bij ons met credits, welke u op de site na het 
plaatsen van uw eerste vacature aanschaft.
Een credit kost € 100,-, twee credits € 150 en 4 credits € 200,-. Deze blijven 
geldig tot verbruikt.

Wilt u zich professioneel onderscheiden? Dan kunt u natuurlijk ook een 
banner op KAS TuinbouwJobs plaatsen. De kosten voor een rectangle 
(240x200px) bedragen € 300,- per maand en bij een jaarcontract € 225,- per 
maand. Overigens, bij een bannercontract mag u onbeperkt advertenties zonder 
extra kosten op TuinbouwJobs.nl plaatsen.

Zelf een vacature plaatsen is heel gemakkelijk. 
Dat doet u hier: http://www.tuinbouwjobs.nl/plaats-vacature/

Mocht u meer informatie wensen, neemt u dan contact op met 
Hans van Renssen, 06-81027688 of hans@tuinbouwcommunicatie.nl.



Ook een mooie foto nodig? Horti-Images.com



KAS TUINBOUWCOMMUNICATIE
Middel Broekweg 3, 2671 ME Naaldwijk
info@tuinbouwcommunicatie.nl
www.tuinbouwcommunicatie.nl 
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