Foodlog Business Lidmaatschap
Met diverse formules draagt Foodlog bij aan de
broodnodige openheid in onze samenleving. Dat
kost geld. Foodlog is onafhankelijk, maar kan niet
bestaan zonder de steun van burgers, bedrijven,
instanties en NGO’s.

Steun Foodlog
met uw bedrijf of organisatie!

Over Foodlog

Foodlog is een onafhankelijk nieuwsplatform over
voedsel, gezondheid en eten & drinken. Elke dag
duidt Foodlog - vaak als eerste - het laatste
nieuws. Ruim 500 professionals werken mee aan
het aanreiken van nieuws en discussies.
Dit zijn wetenschappers, artsen, boeren,
voedingsmiddelenmakers, journalisten, studenten,
voedselveiligheidsspecialisten, retailers én
kritische consumenten.
Jaarlijks bezoeken ruim 1,5 miljoen unieke
bezoekers onze site; ongeveer 10% daarvan
vormt onze vaste lezerskern. Vanaf onze thuis
basis zijn we een ijkpunt voor andere media, door
onze scherpe kijk op de realiteit en menings
vorming. Door content-partnerships met andere
media bereikt Foodlog een algemeen publiek van
ongeveer een half miljoen mensen.

De voordelen:
Basis

Medium

Extra

Logo op de bedrijfspagina op
foodlog.nl met link naar eigen
website

✔

✔

✔

Pay-off op de bedrijfspagina

✔

✔

✔

Omschrijving organisatie op de
bedrijfspagina

–

50 woorden

100 woorden

Logo in kwartaalnieuwsbrief

✔

✔

✔

Gratis naar een van onze cursussen

–

–

1 persoon
per jaar

Korting op onze cursussen

10%

15%

25%

Gratis toegang tot onze congressen
(gratis toegangsbewijzen per jaar)

2x

5x

10x

Toegang tot onze congressen voor
€145 ipv €195

✔

✔

✔

Aantal medewerkers aanmelden als
Foodlog-lid

#5

#15

#25

Gratis deelname aan de Foodlogdag

✔

✔

✔

Kosten (jaar, zonder automatische
verlenging)

€500
excl. BTW

€1250
excl. BTW

€2500
excl. BTW

U heeft de keuze uit 3 pakketten: Basis,
Medium en Extra. Meer informatie?
Neem contact op met Bianca van der Ha
via bianca@foodlog.nl of ga naar
foodlog.nl/businessleden

Het redelijkste alternatief

Foodlog wil een platform zijn waar mensen
gezamenlijk het nieuws duiden, onzin ontzenuwen
en de paden naar de toekomst ontdekken. Dat
stellen we ons ten doel omdat het barst van de
meningen en onbevraagde aannames, ook onder
de experts waarop we als samenleving varen.
Het goede gesprek is het redelijkste alternatief om
zo dicht mogelijk in de buurt te komen van wat
waar en verstandig is. Business Leden
onderschrijven het belang van een open plek in
de samenleving waar het redelijkste alternatief via
scherp debat vorm kan krijgen.

Foodlog website
www.foodlog.nl

Foodlog Lid worden?
Ga naar foodlog.nl/businessleden
Volg ons op Facebook en Twitter:
foodlog.nl
foodlog_nl

