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Het platform over de fysieke leefomgeving

Groen producten

Positionering

Magazine:
10 uitgaven per jaar
10.000 lezers per editie

Groen is al meer dan 70 jaar het kennisplatform en vakblad in de wereld van groen
in stad en landschap. Met Groen verbinden wij de kennis en kunde van professionals van de fysieke leefomgeving met die van de groenspecialisten. Op praktisch
en op beleidsniveau. Groen organiseert in samenwerking met Stichting Steenbreek kennisbijeenkomsten, masterclasses, studiereizen en evenementen. Samen
met deelnemende gemeenten, waterschappen en het bedrijfsleven werkt Vakblad
Groen aan vergroening in de stad voor het klimaat, biodiversiteit, sociale cohesie
en gezondheid.

Wie bereiken wij?
Groen bereikt professionals die dagelijks bezig zijn met groen in de stad die werken bij
gemeenten, provincies, Rijk, hoveniers, kwekers, (landschaps-) architecten, adviseurs,
bouwbedrijven, kennis- en onderwijsinstellingen. Op beleid, ontwerp en beheerniveau.
Vakblad Groen heeft een strategische samenwerking met Stichting Steenbreek.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Masterclasses:
5 bijeenkomsten per jaar
20-40 bezoekers per keer
Reizen:
1 buitenlandreis per jaar
30 reizigers
Event en Award:
1 Nationale groendag
>300 bezoekers
1 Steenbreek Award

verschillende communicatiemiddelen, producten en events vervaardigd en ontwikkeld.

Specials:
2 speciale uitgaven per jaar

Meestal in samenwerking met Stichting Steenbreek. Met deze cross mediale aanpak

i.s.m. Stiching Steenbreek

Om kennis te kunnen vergaren en met elkaar te delen worden voor Groen jaarlijks

kunnen wij op verschillende manieren een grote doelgroep bereiken. Uw doelgroep! Wilt
u uw product, bedrijf en/of project bij deze doelgroep onder de aandacht brengen, dan
komen wij graag met u in gesprek. Van een abonnement op het vakblad, verschillende
advertenties in het magazine naar een aanpak met contentmarketing, een podium
tijdens één van de Groen evenementen, masterclasses, webinars, het jaarlijkse congres,
meerdaagse studiereis naar een Europese stad of het maken van een Groen Special op
maat die uw naam draagt en/of thema onder het voetlicht brengt. En nog veel beter, een
combinatie van deze mogelijkheden.

Technische gegevens aanleveren advertentie
ELBA\REC heeft alle onderdelen van alle bladen gestandaardiseerd en zijn de opgegeven technische gegevens en tarieven gelijk voor alle magazines. Voor tarieven en
mogelijkheden via de digitale kanalen van ELBA\REC, kunt u een specifieke aanvraag
doen en helpen wij u verder.
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ELBA\REC is een media en communicatiebedrijf dat u zowel creatief als inhoudelijk kunnen adviseren rond uw profilering en positionering. Dit doen we met de inzet van onze vak media, ontwikkelen van communicatie middelen, bieden van content marketing en
inzetten van onze data producten. En daarmee garanderen wij u de juiste zichtbaarheid bij de juiste doelgroepen.

