
Nederlanders 
 slapen liever bij u dan 
in een duur hotel!

Nederlandse 
kampeerders

onderweg 
naar u

ANWB-gids Onderweg Campings 2020

De ANWB-gids Onderweg Campings 2020 is ideaal voor Nederlandse 
kampeerders die tijdens hun vakantie meerdere campings willen aandoen. 
Of onderweg naar de eindbestemming liever niet in een hotel overnachten. 
Ruim 900 campings op maximaal 20 kilometer van de snelweg staan 
vermeld in deze handzame gids. Ook uw camping?

Alle ruimte voor uw camping 
De campings (sommige met camperplaatsen) in deze gids liggen langs de populairste
vakantieroutes door heel Europa. Uw camping en voorzieningen komen optimaal uit de
verf door heldere symbolen en overzichtelijke, actuele en betrouwbare kaarten, ook van
úw regio. En uw camping wordt met de nieuwe gids éxtra aantrekkelijk!

anwb.nl/campingpartners

Voor alle kampeerders

Gemiddeld bereik
228.000 lezers

Verspreide oplage
55.000 exemplaren

Lezers
52% man / 48% vrouw

Aantal jaren lid
> 25 jaar (70%)

Leeftijd(sklasse)
56-75 jaar

Marcel & Bibi
Wij vinden het geweldig om onze vakantie 
zo zuidelijk mogelijk door te brengen. Maar 
met een caravan kom je daar niet in één dag. 

Daarom zoeken wij altijd één of twee campings 
uit waar wij onderweg onze caravan kunnen 

stallen voor een nachtje. Kunnen we de 
volgende dag er weer tegenaan! Zo kom je nog 

eens ergens!

900 Campings langs 
doorgaande routes in 
18 landen in Europa. 

OP AANVRAAG



Technische gegevens
drukprocédé-omslag   offset plano
drukprocédé-binnenwerk   offset rotatie
papiersoort-omslag   170 grs hv mc gesat 
papiersoort-binnenwerk   65 grs licht hh mc gesat  extra wit
afwerking   garenloos gebonden
bladspiegel   148 x 205 mm (bxh)
aflopend   3 mm overvul
raster   54 l/cm
puntverbreding   20%
advertentiemateriaal   Certified PDF tijdschriften
   Nederland + kleurproef
specificaties   anwb.nl/campingpartners

Check & Change
Controleer uw gegevens vóór 1 november 2019
Uw redactionele vermelding maken wij op basis van inspecties en uw 
gegevens in onze campingdatabase Check & Change. Controleer daar-
om op tijd uw campinggegevens op campingcms.anwbcamping.nl.  
Hier kunt u ook direct uw gegevens wijzigen of aanvullen, of (voor 
nieuwe campings) uw camping aanmelden. Dan weet u zeker dat uw 
camping op haar best in de gids komt staan.

Aanvullende tarieven
Zie anwb.nl/campingpartners voor mogelijkheden in onze 
magazines of nieuwsbrieven en tarieven

Covertoeslag
Voor adverteren op de omslag geldt een toeslag. 
Prijs en beschikbaarheid op aanvraag.

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

Formaat en tarieven (excl btw)
Afmetingen zijn B x H
Formaat Zetspiegel Bladspiegel*  Tarief 
1/1 pagina 132 x 188  148 x 205  € 995 
1/2 pagina 132 x 92  -    € 750 
1/4 pagina 132 x 44  -    € 495 
Omslag 3 -   129 x 205  € 1.145 
Omslag 4 -   148 x 205  € 1.195  

*  Bij aflopende advertenties + 3 mm overvul
Mediaplanning
Advertentie
Uiterste reserveringsdatum  1 november 2019
Uiterste aanleverdatum   8 november 2019
Verschijningsdatum    april 2020 

ANWB-gids Onderweg Campings 2020

Offline M-Basis  L-Plus  XL-Tailor made

1/4 pag. redactionele vermelding ANWB-gids Onderweg Campings √ √ √

Advertentie (full colour) ANWB-gids Onderweg Campings 1/4 pagina 1/2 pagina 1/1 pagina

 € 495 € 750  € 995

Online
(alleen mogelijk in combinatie met print)
• Basisinformatie
• Campingtekst (Google Optimized)
• 15 foto's
• Video- ongelimiteerd
• Link naar eigen website
• Vermelding op de themapagina Campings Onderweg

OP AANVRAAG

M-Basis
• 1/4 pag. redactionele vermelding ANWB-gids Onderweg 
  Campings 
• Advertorial (foto-advertentie) 1/4 pagina 

€ 550

Boekbaar en/of Acceptant CKE-voordeel € 150
Niet boekbaar en/of Geen acceptant CKE-voordeel € 250


