
• Klassieke kampeerreizen
• Fietskampeerreizen
• Campingrondreizen
• Camperreizen
• Camper fly-drive reizen
• Korte kampeerspecials

Groei mee met 
de zeer loyale 

doelgroep

50+-ers ondernemen steeds meer reizen. Deze alsmaar groeiende doelgroep is fan 
van Kampeerreizen van ANWB, de Nederlandse marktleider in georganiseerde 
kampeerreizen. U ontmoet een zeer loyaal lees- én kampeerpubliek.

Divers aanbod
Het magazine van Kampeerreizen staat al ruim 45 jaar vol inspirerende reisverhalen, 
interviews en de mooiste reizen binnen-en buiten Europa. Van Maastricht tot Tasmanië 
en van de Noordkaap tot Marokko. Een magazine waar uw boodschap goed tot zijn 
recht komt bij deze zeer loyale en ondernemende doelgroep. Uniek zijn onder meer de 
reisbegeleiding en de hoge kwaliteit van de reizen ver weg en dichtbij in Europa.

Magazine ANWB Kampeerreizen

anwb.nl/campingpartners

Voor de empty-nesters

Piet & Ria

Wat wij fijn vinden is de zekerheid van 

begeleiding, maar ondertussen tóch alle vrijheid
 

om dingen zelf te doen. Het voordeel van een 

reisprogramma is bijvoorbeeld een excursie die je 

zelf niet zo snel zou doen, zoals m
et de bus naar 

het drukke centrum van Krakow of Rome.

Gemiddeld bereik
140.000 lezers

Verspreide oplage
70.000 exemplaren

Lezers
52% man / 48% vrouw

Aantal jaren lid
> 20 jaar (70%)

Leeftijd(sklasse)
>55 jaar
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Technische gegevens
drukprocédé-omslag   offset plano
drukprocédé-binnenwerk   offset rotatie
papiersoort-omslag   170 grs h.h.mc. 
papiersoort-binnenwerk   65 grs. h.h.mc.
afwerking   garenloos gebonden
bladspiegel   203x255 mm (bxh)
aflopend   3 mm overvul
raster   54 l/cm
puntverbreding   20%
advertentiemateriaal   Certified PDF tijdschriften
   Nederland + kleurproef
specificaties   anwb.nl/campingpartners

Verschijningsdata
Het Kampeerreizen magazine verschijnt twee keer per jaar: in 
het voor- en najaar bij de KCK. Kijk voor actuele verschijnings-, 
reserverings- en sluitdata op ww.anwb.nl/campingpartners 

Formaat en tarieven (excl btw)
Afmetingen zijn B x H
Formaat Zetspiegel Bladspiegel*  Tarief
1/1 pagina 180 x 231  203 x 255 € 3.000

Mediaplanning
Advertentie Kampeerreizen #1
Uiterste reserveringsdatum   15 augustus 2019
Uiterste aanleverdatum    22 augustus 2019
Verschijningsdatum     19 september 2019

Advertentie Kampeerreizen #2
Uiterste reserveringsdatum   15 januari 2020
Uiterste aanleverdatum    22 januari 2020
Verschijningsdatum     20 februari 2020

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%

Advertorial en reportages
Vraag ons naar de mogelijkheden.

Online tarieven
Voor mogelijkheden en tarieven zie onze website
anwb.nl/campingpartners

Algemene voorwaarden
Op al onze orders zijn de door ANWB vastgestelde 
leveringsvoorwaarden van toepassing zie anwb.nl/campingpartners

Materiaal aanleveren
advspecials@anwb.nl

Contact
advertising@anwb.nl
088-2697950
anwb.nl/campingpartners

*  Bij aflopende advertenties + 3 mm overvul


