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P+ exclusief

wordt Trendrapport

Verantwoord 
P+ loopt al vijftien jaar voorop in het aanbrengen van focus door 
scherpe journalistieke selectie en duiding. Vlot geschreven, 
maar wel fundamenteel en verantwoord praktijkgericht. Die 
aanpak wordt door onze lezers herkend. Meer dan de helft is 
wetenschappelijk geschoold, ook meer dan de helft werkt in het 
bedrijfsleven. Als platform voor duurzaam ondernemen blijven 
lezers van P+ altijd als eerste op de hoogte.

Trendrapport
Het nieuws presenteert P+ via de website, die gemiddeld  
1000 bezoekers per dag trekt. Heel populair bij de lezers zijn 
ook de specials die P+ maakt. Om zo snel mogelijk de diepgang 
te bieden die u van ons gewend bent, verspreiden we vanaf nu 
het hele jaar door artikelen voor P+ als voorpublicatie via het 
internet, in PDF-vorm. Met deze actuele uitgaven kunnen we 
samen met onze partnerorganisaties de laatste gebeurtenissen 
direct presenteren en duiden, om deze vervolgens duurzaam te 
bundelen als P+ Trendrapport.

Dubbeldik 
De lezer van P+ ontvangt vanaf 2017 in plaats van 4 tijdschriften 
per jaar twee dubbeldikke P+ Trendrapporten. Exclusieve uit-
gaves. P+ wordt meer een relatiegeschenk om trots op te zijn. 
Reken op dezelfde hoogstaande kwaliteit vormgeving, foto-
grafie en illustraties, maar nu 100 pagina’s dik met een stevige 
omslag.

Abonneer nu op P+ People Planet Profit
De twee P+ Trendrapporten kosten samen 45,05 euro inclusief 
BTW (overige landen 55,00 euro). De huidige abonnees van P+ 
krijgen voortaan in plaats van de vier magazines de trend- 
rapporten toegestuurd, één in het voorjaar en één in het najaar.

Abonneren kan via de website:
www.p-plus.nl/abonneer 

Lezers bewaren P+ People Planet Profit graag. Dat blijkt uit lezersonderzoeken. Er staan 

verrassende artikelen in, deskundigen die er toe doen, informatie die altijd van pas kan komen. 

Lezers geven P+ ook graag door aan anderen, als tip: moet je dit eens lezen. Die kracht gaan we  

in 2017 versterken door P+ dikker en meer exclusief te maken. Tegelijkertijd brengen we  

online het hele jaar door actuele P+ Specials uit.

Bijna wekelijks op de website 
van P+, een digitale Special 
(PDF) waarin wij een duurzaam 
thema uitdiepen. In deze 
uitgave die we maakten in 
samenwerking met partner HVC 
een overzicht van de initiatieven 
om burgers te betrekken bij  
de financiering en exploitatie 
van windmolens en 
zonneweides op het land.

+ Foto cover Mischa Keijser

Wat zijn thema’s die P+ gaat uitdiepen?

+ Hoe vullen we de Global Goals van de VN in?
+ Hoe koppelen we ‘mensen’ aan de energietransitie? 
+ Hoe zetten wij de overheid aan tot duurzaam investeringsbeleid?
+ Hoe maken wij steden toekomstbestendig?
+ Hoe beveiligen wij Nederland tegen klimaatverandering?
+ Hoe komen we tot voeding die gezond is voor ons én de planeet?
+ Hoe schalen we purpose-driven ondernemingen op?
+ Hoe passen we wetenschappelijke kennis praktisch toe?
+ Hoe komen wij tot een CO2-neutrale bedrijfsvoering?
+ Hoe elimineren wij afval?
+ Hoe maken wij Nederland wereldkampioen circulaire economie?
+ Wat zijn de financieringsmodellen van de toekomst?
+ Hoe komen we tot ontbossingsvrije grondstoffen?
+ Hoe ondersteunen we landen in hun fases van ontwikkeling?
+ en nog veel meer…  
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