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Ingezonden mededelingen

Pon koopt fi etsenfabriek Union 
LEUSDEN ¬ Pon heeft Union fietsen aan zijn bedrijvenporte-
feuille toegevoegd. Union was van de Dutch Bicycle Group 
dat verschillende merken fietsen op de markt zet. De pro-
ductie blijft bij het Schiedamse bedrijf. Pon heeft nu met 
Union en Gazelle twee gerenommeerde fietsmerken in 
huis. Janus Smalbraak, voorzitter van de raad van bestuur 
van Pon Holdings, wil beide merken gebruiken om een 
speler van formaat op de Europese te worden. “We bieden 

onze retailpartners een nog uitgebreider en kwalitatief uit-
stekend programma.”  Volgens woordvoerder Geijssen van 
Pon staat Union bekend om zijn degelijkheid en vriende-
lijke prijs. Union wordt net onder Gazelle gepositioneerd. 
“Union fietsen zijn op zichzelf goed, maar het kan beter.” 
De Union-collectie waarin de hand van Pon merkbaar is 
zal in het najaar van 2013 bij de retailers staan. Pon heeft 
ook een aandeel in de Duitse fietsenfabrikant Derby en 
kocht eind 2011 het Canadese Cervelo, een specialist op 
het gebied van tijdritfietsen. (foto: AM)

Volgens directeur Clem Dickmann 
(foto) van Aumacon zal de autosec-
tor het komende jaar in versterkte 
mate de gevolgen ondervin-
den van de matige kooplust 
bij het publiek. “Auto’s zijn 
uitgelezen producten om 
op te bezuinigen. De toe-
genomen kwaliteit laat dat 
ook eenvoudig toe. Daar-
bij is er daadwerkelijk een 

maatschappelijke verandering gaan-
de rondom de statusfunctie van de 
auto. Mensen kiezen voor andere rol-

attributen om hun levens-
stijl te onderstrepen, een 
auto is steeds vaker vooral 
een kostenpost - en daarop 
moet je zoveel mogelijk be-
sparen in deze tijd.”  

Lees verder op pagina 15

LEIDEN ¬ Aumacon, kennisbureau voor de autobranche, verwacht voor 
2013 een verkoopvolume van 445 duizend nieuwe auto’s. Bij reali-
satie van deze prognose dalen de autoverkopen volgend jaar met 
bijna negen procent vergeleken met de voorspelde 490 duizend van 
dit jaar. Aumacon voorziet ook voor de occasionmarkt en de onder-
houd- en reparatiemarkt een verdere terugloop. 

HELMOND ¬ Op 13 december organi-
seert AutomotiveNL de workshop 
Effi ciënte verbrandingsmotoren 
op de Automotive Campus.

Onder druk van de politiek moe-
ten verbrandingsmotoren steeds ef-
fi ciënter worden. Dat wil zeggen ze 
moeten een lagere CO2

-uitstoot en 
een lagere uitstoot van fi jnstof, NOx 
et cetera hebben. Er is steeds meer 
politieke druk om een verhoogde ef-
fi ciëntie te bereiken, maar er ko-
men ook steeds meer alternatieve 
krachtbronnen beschikbaar die op 
dit gebied een voorsprong hebben. 
Er is een aantal uiteenlopende moge-
lijkheden om brandstofverbruik en 
uitstoot te laten dalen, zoals varia-
bele kleptiming en lift, downsizing 
met turbo en hybride-technieken. 
Behalve het belang van de verhoog-

de effi ciency zijn de kosten per gram 
besparingseenheid van groot belang. 
Een startstopsysteem kost per gram 
CO2

-besparing bijvoorbeeld minder 
dan een full-hybrid system.

Tijdens de workshop geven spre-
kers van gerenommeerde organisa-
ties presentaties over de stand van 
de techniek op hun gebied. Boven-
dien presenteren zij trends en een 
toekomstvisie: welke technologieën 
zijn het meest kansrijk? De diverse 
technologieën komen na de presen-
taties uitgebreid aan bod in de fo-
rumdiscussie. Kennis van state-of-
the art technologie gekoppeld aan 
een toekomstvisie is van evident 
belang om strategieën voor de toe-
komst te bepalen voor zowel de fa-
brikanten als toeleveranciers. 

Zie automotivenl.com/evenementen

AutomotiveNL in Helmond organiseert 
Workshop Effi ciënte Verbrandingsmotoren 

VENRAY ¬ AutoProf Venray schaart 
zich langzaam in de gelederen van 
de andere beurzen van de Evene-
mentenhal Gorinchem en Harden-
berg. 

Organisator Roderick van der Hei-
den is blij met de komst van enkele 
grote grossiers. “We zijn heel content 
met Vrooam met zijn lokale grossiers 
Tinnemans, Heijl en Keulen.” Vorig 
jaar trok de beurs  4848 bezoekers 
daarvan was 55 procent directeur-ei-

AutoProf Venray groeit door
genaar en in totaal was 74 procent 
van de bezoekers inkoopbevoegd. De 
meeste bezoekers (96 procent) kwa-
men uit Gelderland, Brabant en Lim-
burg. “Er namen toen 34 bedrijven 
aan deel, een aantal dat nu al ruim ge-
passeerd is. We hebben het vertrou-
wen dat Venray kan uitgroeien tot 
een beurs als in Hardenberg en Gorin-
chem.” Evenementenhal Venray is de 
afgelopen maanden fl ink verbouwd 
tot dertigduizend vierkante meter 
beursoppervlak. Auto Professioneel 

en Schadeherstel Vakbeurs Venray 
heeft een breed regionaal bereik. 
Voor garagisten ten zuiden van de de 
Maas blijken Hardenberg en Gorin-
chem toch een behoorlijke afstand. 
Juist hierom nemen exposanten ini-
tiatief om gebruik te maken van Ven-
ray, meent Van der Heiden. “Door het 
volledige aanbod dat Auto Professio-
neel en Schadeherstel Vakbeurs Ven-
ray met de exposanten neerzet, is de 
aantrekkingskracht voor een bezoek 
aan deze vakbeurs groot.”

De krant: Automobiel Management
Is hét onafhankelijke vakblad voor het middenkader en hoger kader uit de sales en 
aftersales van de automobielbranche. Automobiel Management brengt nieuws, 
achtergrondverhalen, ontwikkelingen, trends, interviews en meningen uit de 
automobielbranche. 

Alleen de echte professionals in de automobielbranche werken met 
Automobiel Management. Scherp, compleet, eigenzinnig en actueel in informatie 
voor en over de automobielbranche.

Frequentie: 14 keer per jaar
Oplage: 7.500 exemplaren 

De nieuwsbrief: AM Update
De dagelijkse nieuwsbron via e-mail voor de automobiel professionals. Naast deze 
e-mailnieuwsbrief worden er ook specifieke nieuwsbrieven verstuurd.

Frequentie: 6x per week
Oplage: 7.000 exemplaren

De website: automobielmanagement.nl
De grootste en meest actuele website voor de gehele automobielbranche. 
Automobielmanagement.nl wordt gebruikt door beslissers als het gaat om nieuws, 
aanschaf van producten, materialen, de inzet van werving- en selectiebureaus, 
opleidingen en trainingen of andere zakelijke diensten. 
 
Online facts:
235.000 pageviews per maand
48.000 unieke bezoekers per maand
Gemiddeld 63% terugkerende bezoekers per maand 
Gemiddeld 37% nieuwe bezoekers per maand

Automobiel Management is een uitgave van
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Adverteren in
2013  

Ingezonden Mededelingen (IM)*
IM +100%
IM pagina 2,3,5,7 +300%
IM voorpagina +500%
Contractperiode: 12 maanden

Advertentietarieven AM Krant / Thema

Advertentietarieven AM Specials

Advertenties Personeel 
advertenties

Losse plaatsing, prijs per mm € 1,50 € 1,83

Contract: 1.000 mm € 1,05 € 1,55 

2.500 mm € 0,98 € 1,39 

5.000 mm € 0,93 € 1,25 

10.000 mm € 0,88 € 1,17 

25.000 mm € 0,83 

50.000 mm € 0,78 

Contractperiode: 12 maanden

Formaat 1 x 3 x 6x

1/1 pagina 257 mm br x 385 mm hoog * € 2.800,- € 2.550,- € 2.420,- 

1/2 pagina liggend 257 mm br x 190 mm hoog € 1.950,- € 1.320,- € 1.250,- 

1/2 pagina staand 127 mm br x 385 mm hoog € 1.950,- € 1.320,- € 1.250,- 

1/4 pagina liggend 257 mm br x 92 mm hoog €  850,- €  770,- €  730,- 

1/4 pagina staand 127 mm br x 190 hoog €  850,- €  770,- €  730,- 

* (niet aflopend)

Toeslagen
Full colour € 465,-

Eén steunkleur € 260,-

Hart +20%

Achterpagina +20%

Voorkeursplaatsing +10%

Bijsluiter op aanvraag

Verschijnings-/sluitingstabel

Zetspiegel: 257 x 385 (bxh in mm), aflopend niet mogelijk

1 kolom 2 kolommen 3 kolommen 4 kolommen 5 kolommen 6 kolommen 7 kolommen

35 mm breed 72 mm breed 109 mm breed 146 mm breed 183 mm breed 220 mm breed 257 mm breed

Drukprocédé:  offset rotatie
Papier: 52 grams beter wit
Reproductiemateriaal:  Certified pdf, zie technische specificaties

Formaten

Technische gegevens

Automobiel Management is een uitgave van

 Editie Week Sluitingsdatum  Verschijnings Thema Specials
  advertenties  datum 

 1 3 14-jan  18-jan   
 2A 5 23-jan 01-feb  Autoprof Gorinchem
 2 5 28-jan 01-feb  
 3 8 18-feb 22-feb Automatisering 
 4 10 04-mrt 08-mrt  
 5 12 18-mrt 22-mrt Franchise/Concepten 
     
 AM nieuwe stijl     
     
 6 16 05-apr 19-apr Occasions 
 7 20 01-mei 17-mei  Duurzaamheid &  

Elektrificatie  
 8 24 31-mei 14-jun  Financial Services /  

Leasing 
 9 29 05-jul 19-jul  
 10 34 09-aug 23-aug Schade & Herstel 
 11A 38 06-sep 20-sep   Driving Business  

Zaken & Bestelauto
 11 38 06-sep 20-sep  
 12A 41 30-sep 11-okt  Autoprof Hardenberg 
 12 41 27-sep 11-okt  
 13 46 01-nov 15-nov  Driving Business  

Aftermarket 
 14 51 06-dec 20-dec  Eindejaarsspecial



Minisite  € 4.000,- per jaar
Met een minisite creëert u een geheel eigen website binnen de 
omgeving van automobielmanagement.nl. Op een minisite kunt u een 
complete boodschap in woord, beeld en geluid laten zien. Met een 
minisite lift u mee op de hoge bezoekfrequentie en de verblijfsduur op 
Automobielmanagement.nl. Een minisite is ideaal voor product- of 
bedrijfspresentaties. Uw minisite is goed vindbaar via Google.

3x per jaar kunt u uw minisite updaten.
3x per jaar  krijgt u een advertorial in de nieuwsbrief om uw 

update bekend te maken.

Leaderboard

Large 
Rectangle

Logo Link

Full Banner

Minisite

Bedrijfsprofiel € 500,-  per jaar
Een uitgebreide vermelding van uw adresgegevens, 
omschrijving bedrijf en producten met maximaal 3 foto’s

Online vacatures € 95,- per plaatsing

Product van de maand

 Vision Touch II - internet + DVD + 
televisie

De Vision Touch II is het advanced rear 
seat media- en internet-entertainment 
systeem met TüV keurmerk van Eurologics.

Pakket - € 2.500,- per maand
•  Blok op Automobielmanagement.nl, 
  gedurende 1 maand (alle pageviews)
•  Blok in e-nieuwsbrief AM-Update, 
  gedurende 1 maand, 2 x per week

Adverteren op
www.automobielmanagement.nl

2013  

Online mogelijkheden

Automobiel Management is een uitgave van

Leaderboard*  € 35,- c.p.m
728 x 90 pixels  

Toppositie boven aan de site. Ook zeer 
geschikt voor animaties en video.

Large rectangle*  € 35,- c.p.m
336 x 280 pixels  

Ultieme mogelijkheid om met 100% 
creativiteit te communiceren: animaties, 
video’s en bewerkingen van fotomateriaal.

Full Banner*  € 25,- c.p.m
468 x 60 pixels  

 

Logolink*  € 400,-  per maand
60 x 30 pixels  

40 tekstkarakters incl. witruimte.
Zorgt voor directe traffic naar uw eigen 
website

* grootte van de afbeeldingen max. 99kb



Online Pakketten

Pakket 1: € 5.500,-
• Minisite (incl, 3 advertorials in 
  AM Update per jaar)
• Gesponsorde thema nieuwsbrief

Pakket 2: € 950,-
• Logolink
• Advertorial of advertorial in nieuwsbrief

Pakket 3: € 725,-
• Logolink
• Bedrijfsprofiel

Automobiel Management
Postbus 58
7400 AB Deventer
W: www.automobielmanagement.nl/adverteren.php
F: 0570 504 379

AM Update verschijnt 6x per week

Beeld Advertorial*  € 150,- per dag
rechterkolom 135 x 200 pixels

Full Banner*  € 750,- per week
468 x 60 pixels   

Tekst Advertorial  € 1000,- per week (€ 250,- per dag)

Een Tekst Advertorial is opgemaakt zoals een nieuwsbericht: links 
een afbeelding, een kopregel en een korte tekst. Maximaal 1 per 
editie. Afbeelding 75x75 pixels. Max. 40 karakters kopregel + 200 
karakters tekst.

Gesponsorde thema nieuwsbrief 
AM Update  Op aanvraag

* Afbeeldingen maximaal 99kb

Adverteren op de nieuwsbrief AM Update

Adverteren op
www.automobielmanagement.nl

2013  

Sales
Voor meer informatie over mogelijkheden, technische 
specificaties en reserveringen:
Ruud Mosetti: 
T: 0570 - 50 43 41 
E: r.mosetti@mybusinessmedia.nl

Joop Sluiter : 
T: 06-53 37 42 34 
E: j.sluiter@mybusinessmedia.nl

Aanleveren advertentiemateriaal 
Materiaal krant:
Monique Stegeman: 
T: 0570 - 50 43 56 
E: advertenties@automobielmanagement.nl

Materiaal online:
Werner Leidelmeijer of Annet Kreijkes: 
T: 0570 - 504 366 / 504 353 
E: online.opdrachten@mybusinessmedia.nl

Automobiel Management is een uitgave van

Per orderbevestiging wordt € 3,50 administratiekosten gerekend


