ANWB
KAMPEREN

Kamperen is een feestje. Go Camping
lezen ook. In dit vrolijk vormgegeven
magazine vind je alle inspiratie voor
een bijzondere vakantie. Hét vertrekpunt voor gezinnen die van kamperen
houden.
Populaire thema’s van Go Camping
1. Sfeerverhalen
2. Landeninformatie
3. Actieve gezinsvakanties

Bladzijden vol vakantie-inspiratie
Go Camping
Het aantal kamperende Nederlanders groeit, met name onder gezinnen met
jonge kinderen. Deze nieuwe doelgroep is op zoek naar inspiratie en advies
over bestemmingen, accommodaties en wat je allemaal nodig hebt als je gaat
kamperen. Dat alles komt terug in GoCamping!
Belangrijke leadgenerator

Go Camping is een speciale editie die tweemaal per jaar verschijnt bij de Kampioen, het
ledenmagazine van ANWB. Specifiek geselecteerde doelgroepen uit het ledenbestand krijgen
GoCamping thuisgestuurd. Deze special heeft zich bewezen als een belangrijke leadgenerator
naar regiocampagnes en het campingaanbod op anwbcamping.nl. Zijn jonge gezinnen uw
doelgroep? Dan is GoCamping bij uitstek geschikt om uw aanbod onder de aandacht te
brengen!

anwb.nl/campingpartners

Gemiddeld bereik
625.000 lezers
Verspreide oplage
250.000 exemplaren
Doelgroep
Gezinnen met kinderen

De vakantievoorpret kan
beginnen!

Verspreiding
Go Camping
via Kampioen

Go Camping
2023
Technische gegevens
drukprocédé omslag 		
drukprocédé binnenwerk 		
papiersoort omslag 		
papiersoort binnenwerk 		
afwerking 		
bladspiegel 		
aflopend 		
raster 		
kleurprofiel omslag		
kleurprofiel binnenwerk		
advertentiemateriaal 		
		

Verschijningsdata

offset rotatie
offset rotatie
150 grs hv gesat mc
65 grams Stellapress
geniet meegehecht
175 x 240 mm (bxh)
5 mm overvul
70 l/cm
SC_Paper_eci.cc.
SC_Paper_eci.cc.
Certified PDF tijdschriften
Nederland + kleurproef

Go Camping verschijnt twee keer per jaar: in maart (bij Kampioen 3)
en in november (bij Kampioen 8).

Formaten en tarieven (excl btw)

Meer informatie over

Afmetingen zijn B x H

Formaat

Zetspiegel

Bladspiegel*

Tarief

2/1 pagina**

-

350 x 240

€ 7.000

1/1 pagina

155 x 220

175 x 240

€ 3.500

1/2 pagina staand

75 x 220

85 x 240

€ 1.975

1/2 pagina liggend

155 x 107,5

175 x 117,5

€ 1.975

1/4 pagina

75 x 107,5

-

€ 1.050

1/1 branded content

155 x 220

-

€ 3.995

1/2 branded content

75 x 220

-

€ 2250

1/4 branded content

75 x 107.5

-

€ 1550

* Bij afopende advertentie: + 5 mm overvul
Min. omvang voor reportages is 2 pagina’s exclusief aanvullende advertentiepagina’s.

Advertenties of andere mogelijkheden van adverteren
Accountmanagers binnendienst: Nicole van Raam en
Micha Linssen
E-mail: advertising@anwb.nl
Telefoon: 088-2697950
Materiaal aanleveren
advspecials@anwb.nl
Aanvullende tarieven
Speciale plaats of formaat (in overleg): 10% toeslag.
Inserts (meehechten of inplakken) op aanvraag.
• Toeslag cover 2 en 3: 10%
• Toeslag cover 4: 15%
Advertorials en reportages
Vraag ons naar de mogelijkheden.

Mediaplanning
Advertentie Go Camping # 2 2022
Uiterste reserveringsdatum

4 oktober 2022

Sluitdatum materiaal

18 oktober 2022

Verschijningsdatum

15 november 2022

Branded Content # 2 2022
Uiterste reserveringsdatum

27 september 2022

Sluitdatum materiaal

27 september 2022

Verschijningsdatum

15 november 2022

Online tarieven
Voor online advertentiemogelijkheden en tarieven zie
anwb.nl/campingpartners.
Algemene voorwaarden
Op al onze orders zijn de door ANWB vastgestelde
leveringsvoorwaarden van toepassing zie
anwb.nl/campingpartners.

Advertentie Go Camping # 1 2023
Uiterste reserveringsdatum

31 januari 2023

Sluitdatum materiaal

14 februari 2023

Verschijningsdatum

14 maart 2023

Branded Content # 1 2023
Uiterste reserveringsdatum

24 januari 2023

Sluitdatum materiaal

24 januari 2023

Verschijningsdatum

14 maart 2023

anwb.nl/campingpartners

