Kampioen E-bike 2021

Recht in de e-bike doelgroep
De Kampioen E-bike 2021 is een special die in een oplage van maar liefst 2 miljoen wordt
meegestuurd met Kampioen 5 (verschijnt vanaf 27 april 2021). Doelgroep van het
magazine zijn ANWB-leden die geïnteresseerd zijn in e-bikes.
Voor het eerst dit jaar wordt de Kampioen E-bike special inhoudelijk gesegmenteerd. De
redactionele inhoud richt zich op twee specifieke doelgroepen: leden die een eventuele ebike vooral zouden gebruiken om naar het werk te fietsen (1 miljoen ‘forenzen’) en leden
die recreatief van hun fiets of e-bike gebruik maken (1 miljoen ‘empty nesters’).
Natuurlijk zit er overlap in de interesses van deze doelgroepen, daarom is 60% van het
magazine gelijk. Maar bij 40% van de pagina’s wordt de content specifiek voor de
doelgroep geschreven. Dit maakt de Kampioen E-bike 2021 nóg relevanter voor
verschillende soorten fietsers. Uw plaatsing komt in de gehele oplage dus er hoeft maar
voor 1 plaatsing materiaal aangeleverd te worden.
Informatie en inspiratie
Met veel informatie over nieuwe modellen, tests en onderhoud, kopen of leasen,
veiligheid en e-bike-trends is de Kampioen E-bike special onmisbaar voor iedereen die
overweegt een e-bike aan te schaffen of er al eentje heeft. Daarnaast biedt het magazine
inspiratie voor routes in Nederland en het nabije buitenland zoals Duitsland of België,
interviews met e-bikers die bijzondere reizen hebben gemaakt met hun fiets, shopping
en fotoverhalen. Plus: deze 64 pagina’s tellende special zal worden meegehecht in
Kampioen 5 (verschijnt vanaf 27 april 2021) met extra veel aandacht voor fietsen.
Planning
Reserveren
Materiaal

Advertentie
22 februari
5 maart

Tarieven
uiting
Advertentie
Advertentie
Advertorial
Branded Content

formaat
2/1 pagina
1/1 pagina
1/1 pagina
1/1 pagina

Advertorial
5 februari
5 februari

zetspiegel
180 x 220

bladspiegel
406 x 240
203 x 240
203 x 240
203 x 240

Branded Content
5 februari
5 februari

tarief
€ 50.000,€ 25.000,€ 27.500,€ 31.250,-

Bij meer dan 1 pagina Advertorial of Branded Content geldt het aantal pagina’s x het pagina tarief.
Aflopende advertenties (bladspiegel) + 5 mm overvul.
Genoemde tarieven zijn excl. BTW.

Aanleverspecificaties
➢ Advertentie
➢ Advertorial
bureauredacteur
➢ Branded Content
samengesteld

: u stuurt afdruk gereed materiaal (certified Pdf)
: u stuurt foto’s en tekst voor bewerking door
: materialen worden na uw briefing volledig door redacteur

