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Platform, magazine, events

Professionals met interesse in duurzaam ondernemen, MVO, circulaire 
economie, milieu, SDG, cleantech en innovatie, lezen al meer dan 20 jaar met 
veel interesse ecoTips.

Voorbeelden uit de praktijk, diepgravende reportages, interessante interviews 
met spraakmakers, interpretaties van nieuwe wetgeving en normen, visies voor 
een duurzame toekomst, die lees je 4 keer per jaar in ecoTips magazine. Naast 
een dossier in elke ecoTips, besteedt het magazine aandacht aan een aantal 
vaste rubrieken. Abonnees kunnen hun ecoTips trouwens ook online lezen.

De evenementenagenda, vacatures in de sector, nieuwsberichten, enquêtes en 
snelnieuws, daarvoor lees je de e-nieuwsbrief ecoTips Bizznews die elke maand 
verschijnt. Abonnees krijgen daarbij elke maand nog een extra nieuwsbrief: 
ecoTips Bizznews4members.  Daarin staan extra artikels en reportages.

Daarnaast brengt ecoTips professionals rond duurzaam ondernemen 
samen in ecoTips Bizzclub! Dit zijn info-, discussie- en ontmoetingsmomenten 
waarbij abonnees en andere geïnteresseerden samenkomen om te discussiëren 
over een bepaald thema en/of een interessante locatie te bekijken.

ecoTips - Sinds 1995 hét magazine voor trends 
over milieu en duurzaam ondernemen

Facts & figures

Verschijnt enkel in het Nederlands
www.ecotips.org

TRENDS in SUSTAINABLE BUSINESS

ecoTips 18.04 - Jaargang 23, nummer 4 (okt/nov/dec 2018)

Energie, mobiliteit enslimme technologie
Eerste biomethaan-installatie opgestart

Hoe evolueert 
een bedrijf naar 
multimodaliteit?

Elektrisch deelrijden schiet uit de 
startblokken via 
testrijdersproject

TRENDS in SUSTAINABLE BUSINESS

ecoTips 19.02 - Jaargang 24, nummer 2 (apr/mei/jun 2019)

ecoKNOWLEDGE
& ecoDESIGNInterne CO2-prijs aanrekenen,

wordt steeds populairder bij bedrijven

Overzicht opleidingen milieu & duurzaamheid

Praktijkvoorbeeld:
Norbord ontwerpt eigen geuractieplan

TRENDS in SUSTAINABLE BUSINESS

ecoTips 19.03 - Jaargang 24, nummer 3 (jul/aug/sep 2019)

Verplichtingen i.v.m. sloop en asbest

CIRCULAIRE ECONOMIE

Recycleren van composieten, aluminium en staal

Chemisch recycleren levert eerste producten 

ecoTips
• 4 printedities per jaar, door abonnees ook online te lezen
• Elke maand een e-nieuwsbrief ecoTips Bizznews
• Elke maand een extra nieuwsbrief voor abonnees: ecoTips 

Bizznews4members
• Dagelijks nieuwsberichten op de website en via sociale media
• ecoTips Bizzclub inspiratiemomenten

Abonnement
€ 61,32 per jaar (€ 65 incl. BTW)

Bereik
• 3.000 adressen per editie
• 7.800 voor de algemene nieuwsbrief
• 4.500 voor de ecoTips-Bizznews4members
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Thema’s & tarieven 2020
ecoTips werkt met een focusdossier per magazine en een aantal terugkerende 
rubrieken. Het gedrukte magazine is voor abonnees ook online beschikbaar. 
Daarnaast krijgen abonnees extra artikels en reportages via de ecoTips 
Bizznews 4 members nieuwsbrief. Per editie organiseren we een ecoTips Bizzclub 
die verband houdt met het thema. Elk dossier behandelt een aantal SDG.

Editie Dossier in magazine SDG in de kijker in magazine Intekenen Aanleveren Verschijnt 
rond

20.01 KLIMAAT & OMGEVING
focus op de klimaatcompartimenten
water, land, bodem, lucht, geur, CO2

06 
januari

3 
februari

3 
maart

20.02 ECOKNOWLEDGE
focus op kennis, opleidingen,
netwerken, innovatie, ecodesign

01 
april

11 
mei

9 
juni

20.03 BEDRIJF & MAATSCHAPPIJ
focus op circulaire economie,
ecofinance, materialen, MVO

29 
juni

17 
augustus

15 
september

20.04 ENERGIE
focus op energie, mobiliteit en
slimme technologie

30 
september

16 
november

15 
december

€ 490 € 850 € 1.960 € 4.950 € 6.100

4 x adresblokje in ecoTips bij de 
Partners In Duurzaamheid     

Logo en QR-code in ecoTips    
Button op de homepagina, bij de 
Partners In Duurzaamheid   

1 keer per jaar logo in de nieuwsbrief 
Een volledig uitgewerkte bedrijfs-
pagina met info, nieuwsberichten, ...  

2 keer per jaar logo in de nieuwsbrief  
ECOREPORTAGE op 2 pagina’s in 
ecoTips magazine en online gedeeld 

1/1 PAGINA € 1.500 1/2 PAGINA € 850 SPECIALE PLAATSEN

Aflopend: 
297 x 210 mm (h x b)
Niet aflopend:
245 x 180 mm (h x b)

Horizontaal: 
125 x 180 mm (h x b)
Verticaal:
245 x 90 mm (h x b)

1/1 p. op Cover 4: 2.025 euro
1/1 p. op Cover 3: 1.650 euro
1/1 p. op Cover 2: 1.800 euro
Voorkeursplaats: 10% extra

1/3 PAGINA € 610 1/4 PAGINA € 490 ECOREPORTAGE € 2.950

Horizontaal:
80 x 180 mm (h x b)
Verticaal:
245 x 60 mm (h x b)

Horizontaal:
60 x 180 mm (h x b)
Verticaal:
125 x 90 mm (h x b)

Publireportage op 2 pagina’s in ecoTips, 
inclusief foto’s en logo. 1 maand op de 
homepagina ecoTips.org, gedeeld in de 
nieuwsbrief en via sociale media.

Laat zien dat je bedrijf of 
organisatie duurzaam 
ondernemen belangrijk vindt. 
Als Partner in Duurzaamheid 
loop je een jaar lang in de 
kijker bij de lezers van ecoTips. 
Kies uit 1 van deze formules.

Tarieven print:

1/1
1/2

1/3 1/4

Word Partner in Duurzaamheid  #showyourCSR

EXTRA! Onze partners krijgen 
de kans om een Bizzclub te 
organiseren, ism. ecoTips
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Tarieven online 2020
ECOBANNER € 780

2 keer ecoBanner in de nieuwsbrief 
van ecoTips (afmetingen 800 px breed 
x 200 px hoog)

I.POST € 780

Nieuwsbericht 1 maand op de  homepagina, 
in de nieuwsbrief en via onze sociale 
mediakanalen. Plus een maand lang als PS 
in al de uitgaande mails van ecoTips

ecoTips Bizznews ecoTips website

ecoTips uitgaande mails

1 2

1

3

+32 (0)13 29 46 04
+32 (0)491 377 37
info@ecotips.org
www.ecotips.org

JAAR

TRENDS in SUSTAINABLE BUSINESS

ECOTIPS BIZZNEWS elke maand VACATURES € 1.110 ECOTIPS BIZZCLUB         partner

De ecoTips Bizznews 4 everyone 
verschijnt 11 keer per jaar. Bereik 7.800 
adressen. De ecoTips Bizznews 
4 members verschijnt 10 keer per jaar. 
Bereik: 4.500 adressen.

Zet je vacatures online in de kijker:
1. vacature 1 maand op website, in 

nieuwsbrief en op sociale media
2. opvolgbanner in nieuwsbrief

ecoTips organiseert evenementen voor 
zijn leden. Organisaties en bedrijven 
kunnen partner worden van deze 
Bizzclubs. Vraag meer info!

INSERTS (<50G) 2 of 4 p ECOKLIK € 1.200 LOGO IN NIEUWSBRIEF € 240

Stuur je folder mee met ecoTips:
• 2 pagina’s: 2.025 euro
• 4 pagina’s: 2.950 euro

Van online naar offline: Zorg dat ook de
offline lezers van ecoTips de weg naar 
jouw nieuwe website vinden: 1 volledige 
pagina in ecoTips over je nieuwe website.

Merkherkenning is belangrijk, ook in de 
B2B-sector. Plaats je logo met link naar 
je website, in een ecoTips nieuwsbrief 
en bereik je doelpubliek.
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