Adverteren krant

Agrivisie

AgriVisie is een thematische special voor abonnees
van Nieuwe Oogst en Plattelandspost en wordt
verzonden naar ca. 40.000 abonnees.

De voor boeren en tuinders meest relevante agrarische thema’s worden
uitgediept in dit magazine. Wanneer u nauw verwant bent met thema’s
als bijvoorbeeld Fokkerij, Energie en Mechanisatie dan biedt Nieuwe
Oogst - AgriVisie u de mogelijkheid om als content partner hierbij aan te
sluiten met onder meer het Kennispartner-concept. U kunt hierin op maat
uw boodschap kwijt aan de lezer. Met uw unieke en eigen redactionele
insteek en gemaakt door een professionele vakredacteur.
In Agrivisie staan úw communicatiewensen centraal, binnen het thema van
de bijlage. Thema’s die relevant en actueel zijn voor u én voor de sector.
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Adverteren krant

AgriVisie verschijnt
in 2017 zes maal.
AgriVisie specials
Nr. 1 - Fokkerij - 25 maart

Deze special behandelt de genetische vooruitgang van vee. De
Nederlandse fokkerij is toonaangevend in de wereld. Genetica vormt de
basis van innovatie. Diergezondheid, welzijn en levensduur zijn minstens
zo belangrijk als een maximale productie in vlees, melk en eieren.

Nr. 2 - Energie - 20 mei

Agrarische ondernemers investeren volop in duurzame energie.
Asbestsanering in combinatie met zonnepanelen, kleine windmolens
en vergisting, maar bovenal ligt de focus op energiebesparing, vanuit
oogpunt van milieu en de portemonnee.

Nr. 3 - Smart Farming - 17 juni

Robots, drones en big data zijn booming. Nederlandse boeren en
tuinders runnen hun bedrijven met steeds meer slimme technologie.
Het is de kunst om die kennis rendabel in te zetten met meerwaarde
in de productie.

Nr. 4 - Voeren - 7 oktober

Goed voeren is goed boeren. In deze special zoomen we in op de
trends op voergebied. Efficiënte benutting van nutriënten als fosfaat
stikstof zijn belangrijker dan ooit. Een goede balans tussen ruwvoer,
krachtvoer en overige voederproducten staan centraal op het
veehouderijbedrijf.

Nr. 5 - Mechanisatie - 4 november

Deze special Mechanisatie gaat uitvoerig in op technologische
innovaties, noviteiten en ontwikkelingen in de mechanisatiesector.
Slimmere machines, trekkers en werktuigen winnen het van alsmaar
meer pk’s op het land.

Nr. 6- Visie 2018 - 16 december

In deze speciale eindejaarsuitgave staat een vooruitblik op het nieuwe
jaar centraal, waarin de trends worden geschetst op het gebied van
productie, arbeid, klimaat en omgeving. Wat staat boeren en tuinders
te wachten? Wat hebben leveranciers in petto? Welke visie hebben zij
op de sector?
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