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Redactionele bijdrages
Het magazine ecoTips maakt optimaal plaats voor 

redactionele bijdrages  van deskundigen uit de  

milieusector (leveranciers) en uit de industrie (milieu- 

en EHS-managers) en wordt daarin ondersteund door 

een polyvalent samengestelde adviesraad. De informa-

tie die in ecoTips aan bod komt is praktijkgericht, direct 

bruikbaar en steeds inspirerend op lange termijn.
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16l1 ECOTECHNICS
Cleantech

schone technologie in productie en  
engineering  -  watertechnieken  -  
energiereductie -  zuiveringstechnologie 11 24

16l2 ECOFINANCE
Ondernemen &  
duurzaamheid

ondersteuning in inkomsten, productie en  
uitgaven - subsidies - alternatieve  
investeringsmodellen - ethisch beleggen 

10 20

16l3 ECOKNOWLEDGE
Opleidingen &  
netwerken

opleidingen in milieu en duurzaamheid -  
simulatiesoftware - publicaties on- & offline -  
econetwerken

10 22

16l4 ECODESIGN
Sustainable  
manufacturing

innovatieve productietechnieken - 3D printing     
- duurzaam materialengebruik -  
labels en certificaten

10 21

16l5 ECONETICS
Energie & efficiëntie

duurzaam energie produceren en gebruiken   - 
energiebehoeftereductie - warmtenetwerken   
- energie uit afval 23

16l6 ECOSTHETICS 
MVO & certificaten

Duurzaamheidsrapporten - ecocharters - 
certificaten en labels  - marketing en  
communicatie   21
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1.350

extraVert 
in communicatie

In de kijker lopen in ecoTips is je 
engageren voor een nieuwe gene-
ratie waarin economie en ecologie 
elkaar professioneel ontmoeten en 

versmelten tot duurzaam  
ondernemen en duurzaam  

produceren.

Verdeling
Oplage: 6.000 exemplaren

Periodiciteit: zes maal per jaar 

Bereik: Vlaanderen

Doelgroep
ecoTips richt zich tot iedereen die beroeps-

halve betrokken is bij of professioneel 

bezig is met duurzaam ondernemen en 

produceren, milieu- en energiemanagement, 

aankoop, logistiek, mobiliteit, kortom: met 

maatschappelijk ondernemen en produceren.

Technische  
specificaties
Advertentiemateriaal aanleveren als certi-

fied PDF op 300 dpi, in quadri, fonts embed-

ded. Banners en links aanleveren in GIF- of 

JPEG-formaat met een resolutie van 72 dpi.

Alle vermelde prijzen zijn in euro (exclusief 

21% BTW) en gelden zowel voor zwart/wit als 

voor quadri advertenties.
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GAAT VOOR ENERGIE-

UITDAGINGEN

DOMINIEK SAVIO GITS

DOET ECO-EFFICIENTIESCAN

OP MENSENMAAT

TIEN MILIEUTIPS
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ecoKlik 1.000

Publireportage over jouw website, op één 
pagina, inclusief twee schermafbeeldingen. 
Opmaak inbegrepen.

Online tarieven 2016

PROMOPAKKETTEN

Vooruitbetaling vanaf boeking 3 advertenties -3%

3-Pack (3 x opeenvolgend) -5%

6-Pack (6 x opeenvolgend) -10%

VIRGIN (3 + 1) -25%

B-PRESENT (6 x 1/3) 2.800

WEBCONTENT (6 ecoKliks) 5.100

C-FORWARD (6 x pagina 2) 7.550

ecoReportage 1.950

Publireportage op twee pagina’s, inclusief 
foto’s en logo, drukklaar aangeleverd als pdf 
op 300 dpi.

Klant is Koning 2.450

Interview met jouw klant, inclusief redactie, 
fotografie en opmaak (twee pagina’s).

Marketing by your content

Jouw eigen rubriek in ecoTips, inclusief logo 
en adresblokje (6 x per jaar).

Op één column 2.730/jaar

Op twee columns 3.800/jaar

Nieuwsbrief 5.900/jaar

Twee pagina’s bedrijfsnieuws in jouw huisstijl, 
inclusief logo, adresblokje (3 x per jaar).

GROENE GIDS 415/jaar

Adresblokje met logo in kleur (6 x per jaar)

BANNER 2.400/jaar

Banner met link gedurende een vol jaar op de 
homepage van www.ecotips.eu
(145 x 90 pixels)

i.POST 750/maand

Ideaal voor jouw content marketing acties 
mét visual, inclusief teaser bij al onze uit-
gaande mails.

ecoJOBS 400/maand

Jouw vacature als banner op de homepage én 
als top-of-the-list in de rubriek ecoJOBS
van www.ecotips.org

ecoDATA 600/maand

Jouw event als banner op de homepage én 
als top-of-the-list in de rubriek ecoDATA
van www.ecotips.org

ecoRATE.eu
Databank van gecertificeerde diensten en 
producten @work, @office en @home

Platina-sponsor (3 x 1/1) + banner 5.000

Goud-sponsor (3 x 1/2) + banner 3.000

Zilver-sponsor (3 x 1/3) + banner 2.000

COMBI-WEB -50%

Adverteerders in het magazine ecoTips genieten een korting van 50% op alle webtarieven.

780

450550

MARKETING BY CONTENT
Vraag naar onze speciaal op maat gemaakte content marketing deals.



EXTRA-VERT IN COMMUNICATIE

When the going gets tough, the tough get going ...
Meer dan ooit zijn ondernemers op zoek naar efficiëntere productietechnieken (al dan niet met ecolo-

giesteun), naar ecologisch verantwoorde producten (recyclage en hergebruik), naar een zo hoog mogelijk 

rendement (energie, warmte, lucht, licht) en naar een sociaal geïntegreerde marktpositie (met ecolabels, 

milieu- en energiecertificaten). Deze nieuwe ondernemers laten zich graag inspireren door ecoTips, hét fa-

voriete milieumagazine van de Vlaamse zaakvoerder. Met een extra-Verte advertentiecampagne in ecoTips, 

motiveert je deze meer dan zesduizend milieubewuste decisionmakers en word jij hun professionele match 

tussen ecologie en economie. Jouw knowhow staat in de belangstelling. Meer dan ooit.

Pergamino bvba - Steenweg Diest 4 - 3271 Scherpenheuvel-Zichem 

T 013 29 46 04 - www.ecotips.org - info@ecotips.org


