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SHARING
MUSHROOM
NEWS
WITH CARE

Beste ondernemer in de paddenstoelen industrie,
Graag stellen wij ons aan u voor.
In 2018 hebben wij, Christel Derkx & Maria Clarke, een
internationaal nieuwsplatform opgericht over paddenstoelen,
Mushroom Matter. Waarom?
MUSHROOMS DO MATTER
Paddenstoelen spelen een belangrijke rol in ons leven als ook in de
industrie zelf. Ons doel is om de industrie en de consument te
voorzien van het meest actuele paddenstoelen nieuws. Dit om de
positionering van de paddenstoelen te versterken als ook de
consumptie te verhogen.
Onze nieuwssite is volledig responsive dus goed leesbaar op
mobiel, tablet en pc. Tevens gebruiksvriendelijk, modern en
voortdurend in ontwikkeling.
JE BEDRIJF IN DE KIJKER
Ons meertalige platform biedt je de mogelijkheid om je bedrijf in
de spotlights te zetten. Breng jullie producten en diensten onder
de aandacht van de lezers. Boei ze met jullie nieuws en
ontwikkelingen!

ADVERTEREN BIJ MUSHROOM MATTER
Adverteert u bij Mushroom Matter, dan kunt u voor de volgende
rubrieken content bij ons aanleveren;
- Advertorial; is een advertentie, in de vorm van een redactioneel
artikel
- Nieuwsberichten (innovatie, ontwikkelingen branche/bedrijf)
- Vacatures
- Machine verkoop
- Recepten
- of andere zaken wat nieuwswaarde heeft
Als u nog andere verzoeken of ideeën heeft met betrekking tot
content laat het ons weten. Wij herinneren onze adverteerders
regelmatig eraan om inhoud te verstrekken.
Daarnaast wordt u vermeld in onze maandelijkse nieuwsbrieven
(met links) en kunt u aangeven of we bepaalde content voor u
mogen delen via social media. Door al deze kanalen (cross media)
in te zetten, komt uw bedrijf op meerdere plekken in de spotlight te
staan wat de zichtbaarheid aanzienlijk vergroot.
We raden u aan om ons platform op te nemen in uw marketing &
communicatiestrategie, om het rendement op uw investering te
optimaliseren. Natuurlijk kunnen wij u ook daarbij helpen.
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FACTS & BEREIK

1.

Website statistieken

- Bezoekers: 2000 per week, nieuwe en terugkerende bezoekers
en artikelen krijgen gemiddeld 2500 hits
- In een jaar tijd hebben we meer dan 26.734 nieuwe bezoekers,
gemiddeld 514 nieuwe bezoekers per week
- Onze bezoekers komen uit 80 verschillende landen
- Top 10 landen zijn: Nederland, Duitsland, VS, Japan,
Rusland, Polen, China, Frankrijk, Hongarije en Italië

2.

Nieuwsbrief statistieken

- Lezers van onze nieuwsbrief: 2468 uniek, internationaal en
voornamelijk uit de industrie
- Onze nieuwsbrief wordt om de 4 tot 5 weken verstuurd en
tussendoor verschijnt er een nieuwsflash
- De nieuwsbrief wordt goed ontvangen en wordt door gemiddeld
40% van onze lezers geopend
- De nieuwsbrief zorgt voor een stijging van bezoekers op onze
website en er zijn weinig tot geen afmeldingen op onze
nieuwsbrieven
- Op ons platform hebben we een continue stroom van nieuwe
abonnees en bezoekers

LEVERINGSVOORWAARDEN ALS U ADVERTEERDER WORDT
• Logo in hoge resolutie
• Banner (uitgebreid pakket) 750px × 90px
• Geanimeerde GIF logo 226px × 87px
• Hoge resolutie foto’s
• Rechtenvrije foto’s
• Artikelen (nieuws, advertorials) in Word-document
• Tekst indien mogelijk in het Engels
• Advertenties/vacatures in JPG-formaat (min. 1000px breedte)
• Link naar het webadres
• Evenementen & cursussen; details, foto’s, datum van - tot en plaats
Op de volgende pagina’s hebben we een overzicht gegeven van de
artikelen met de hoogste attentiewaarde.
Als u meer statistieken wilt zien, laat ons dan weten wat u nog meer
belangrijk vindt. Mocht u hier vragen over hebben, stel ze dan gerust.
Met vriendelijke groeten,
Christel Derkx en Maria Clarke
Je kunt ons bereiken via:
E-mail 		
info@mushroommatter.com
Telefoon:		
Christel Derkx +31 (0)6 1364 9117
			
Maria Clarke +31 (0)6 1256 8560
Website:		 www.mushroommatter.com

NIEUWSARTIKELEN DIE VEEL BEKEKEN WORDEN
Dit betreft nieuwsartikelen van begin 2019 tot begin 2020.

1) Van enkele van onze adverteerders
AEM - Welcome to the world of AEM | 6188 keer gelezen
TenCate Nicolon in the spotlight | 4873 keer gelezen
New name for Dalsem Mushroom Projects | 6220 keer gelezen

2) Wereldwijde nieuws
What if your cellphone would run on #mushrooms? | 5421 keer gelezen
New automatic picking lorries... | 3030 keer gelezen

3) Van onze Bloggers
Er zijn vier bloggers die structureel voor ons schrijven en gemiddeld
worden hun berichten op onze website 5000 keer bekeken.
Onze bloggers zijn Mark den Ouden, Alexei Efremov, Erik de Groot en
Henk van Gerwen. Op onze website vindt u dit op de homepage aan
de linkerkant, onder het laatste CEMBN nieuws.
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