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**  Automobiel Management is een titel van Uitgeverij 
MYbusinessmedia b.v., in 2012 verkozen tot beste 
Vakbladuitgeverij van Nederland.

hét vakblad voor professionals 
in de autobranche
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Gericht op nieuws, achtergronden, trends, ontwikkelingen en interviews met prominenten uit 
de autobranche. Jaarlijks doet automobiel Management verslag van de vakbeurzen en 
evenementen binnen de sector door middel van themanummers en speciale edities.

Automobiel Management is al ruim 30 jaar de toonaangevende informatiebron voor de autobranche in 
Nederland. De unieke combinatie van het vakblad, de nieuwswebsite, de electronische nieuwsbrieven, 
events en via Sociale Media maken Automobiel Management tot een autoriteit in de markt die garant 
staat voor een scherp, eigenzinnig en actueel aanbod van nieuws & achtergronden.

AM Nieuwsbrief 

hét vakblad voor professionals in 
de autobranche 

automobielmanagement.nl
Hét online medium voor professionals in de 
autobranche 

redactionele Formule 
Automobiel Management brengt iedere 
maand achtergrondverhalen voor 
het midden- en hoger management 
in de Nederlandse autobranche. 
Analyses, interviews en reportages 
met de diepgang en duiding die voor 
de automotive ondernemer onmisbaar 
is om zijn koers te bepalen. Een 
toegankelijk geschreven mix van 
feiten en meningen, gelardeerd met 
statistische gegevens. Vakinformatie 
met oog voor de menselijke factor. 

In elk nummer laat de redactie (inter)
nationale topmanagers aan het woord, 
om te vernemen wat hun drijfveren zijn. 
Kortom, inspirerende stof tot nadenken 
- de perfecte één-twee met Automobiel 
Managements dagelijkse online 
branchenieuws.

bereik
Met Automobiel Management bereikt 
u alle beslissers binnen alle segmenten 
van de autobranche. Er is geen 
medium dat de totale kwalitatieve 
doelgroep weet te inspireren met een 
volledig crossmediaal platform als 
dat van Automobiel Management. De 
website, de e-mailnieuwsbrieven en 
het magazine bieden u interactieve 
contactmogelijkheden. 

doelgroep
Automobiel Management richt zich 
op beslissers en eindgebruikers in 
de totale autobranche. Dit zijn de 
importeurs, dealers, fleetowners, 
leasemaatschappijen, onderdelen 
grossiers, equipmentleveranciers, 
onafhankelijke garagebedrijven, 
autoschadeherstelbedrijven, 
carrosseriebedrijven, bandenbedrijven, 
fitting stations, technische specialisten, 
autoveilers en zakelijke dienstverleners.

Lezersprofiel
•  De lezers zijn hoog opgeleid, 53% HBO+ geschoold, en 29% heeft een MBO-diploma.

•  Lezers van AM zijn voornamelijk werkzaam in de top van de autobranche en bekleden 
functies als: directie, management, salesmanagers, consultants & marketingmanagers

•  het merendeel van de lezers is werkzaam bij merkdealers, importeurs of 
schadeherstelbedrijven in de zakelijke dienstverlening

•  Automobiel Management heeft een zeer loyaal abonneebestand. 
Ruim 38% is al meer dan 10 jaar abonnee. En 26% al meer dan 5 jaar

•  50% leest Automobiel Management wekelijks en leest meer dan 30 minuten

Feiten & cijfers

•  oplage 7.500 exemplaren (extra 
oplage tijdens automotive beurzen en 
events in Nederland)

• Meeleesfactor: 3.7
•  bereik: decision makers (extra oplage 

tijdens automotive beurzen en events)
•  de speciale edities rondom beurzen 

en events verschijnen de week 
voorafgaand aan de beurs of het event

•  De speciale edities worden extra 
verspreid op de belangrijkste beurzen en 
automotive events

•  Naast de speciale edities brengt 
Automobiel Management jaarlijks het 
Nationaal Zakenauto onderzoek uit 
in samenwerking met het RDC | centraal 
bureau mobiliteit statistiek

Profiel website en 
nieuwsbrieflezers
•  De website van AM, Automobielmanagement.nl, staat 

voor altijd als eerste het laatste nieuws
•  Automobielmanagement.nl wordt door ruim 

48.000 unieke bezoekers per maand bezocht
•  Bovengenoemde unieke bezoekers genereren 

ruim 235.000 pageviews per maand
•  de belangrijkste redenen om Automobielmanagement.

nl te bezoeken is vanwege de aangeboden informatie over 
trends, ontwikkelingen en belangrijk branchenieuws

• 63% terugkerende bezoekers per maand
• 37% nieuwe bezoekers per maand
•  Gemiddeld surfen bezoekers 2.55 minuten op de site
•  De helft van alle websitebezoekers bezoekt de site 

meerdere malen per week
•  de dagelijkse nieuwsbrief aM update heeft een 

oplage van 7.500
•  De dagelijkse nieuwsbrief zorgt voor ruim de helft van 

alle websitebezoekers per maand en wordt erg goed 
gelezen

•  Lezers van de AM-update beoordelen de nieuwsbrief met 
een 7,5

•  Ruim 75% van de geabonneerden op de dagelijkse 
nieuwsbrief leest deze 3x per week tot dagelijks
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online formaten
Leaderboard Formaat: 728 × 90 pixels *
Large rectangle Formaat: 336 × 280 pixels *
Full banner Formaat: 468 × 60 pixels *
Logolink Formaat: 60 × 30 pixels* + 40 tekst 
karakters
*  Bestandsgrootte voor alle banners: max. 

49 KB Bestandsformaten voor alle banners: 
gif, jpg, swf* (deze mogen 39 KB zijn) 

rich Media campagnes
Online reclame campagnes die door visuele 
effecten, bijzondere formaten en het 
gebruik van video en audio, opvallender 
zijn dan de reguliere banners. Voor meer 
informatie neemt u contact op met uw 
accountmanager.

Tekstadvertorial

Advertorial

Full Banner

Geheel eigen website binnen de 
omgeving van www.automobiel-
management.nl. U lift mee op de hoge 
bezoek-frequentie en verblijfsduur op de 
site. Een minisite is ideaal voor product- 
of bedrijfspresentaties en 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.

de website Nieuwsbrieven
Automobielmanagement.nl is de site voor Automobiel Nederland. Met ruim 235.000 pageviews per 
maand en 48.000 unieke bezoekers brengt onze website als eerste het laatste nieuws. 67% van de 
bezoekers zijn terugkerende bezoekers en 37% zijn nieuwe bezoekers. Onderstaand het overzicht van de 
online proposities die Automobiel Management biedt.

Automobiel Management stuurt dagelijks nieuwsbrieven. Ruim 7.500 professionals in de branche 
ontvangen 6x per week een compleet overzicht van het laatste en belangrijkste branchenieuws.  
Naast deze reguliere nieuwsbrieven worden er ook regelmatig themanieuwsbrieven verzonden.

Website Minisite Nieuwsbrief advertising

SPoNSored MaiLiNG
Maximaal 4 (nieuws)berichten in Word 
aanleveren van maximaal 100 woorden 
per bericht
Afbeeldingen: gif (animated en non-
animated) of jpg (geen swf-formaat 
mogelijk)

ParTNerMaiLiNG
Header Formaat: 748 × 40-100 px
Bestandsgrootte: max. 150 KB
Bestandsformaten: jpg, gif (animated en 
non-animated)
Tekst bedrijfsinformatie: bij voorkeur 
aanleveren in Word (NAW, URL, 
e-mailadres) 
Beeldmateriaal formaat: in overleg
Bestandsgrootte: max. 1 MB
Bestandsformaten: jpg, gif (animated en 
non-animated)

Partner- & Sponsored 
mailingen

Nieuwsbrief formaten
Full banner in de nieuwsbrief  Formaat: 468 x 60 px*
advertorial in de nieuwsbrief aan de rechterzijde Formaat: 135 x 200 px*
*  Bestandsgrootte voor alle banners: max. 50 KB Bestandsformaten voor alle 

banners: gif (non-animated), jpg (geen swf-formaat mogelijk)

Tekstadvertorial 
Een tekstadvertorial is opgemaakt zoals een nieuwsbericht. Links een 
afbeelding, een kopregel en een korte tekst. 75×75, 40 karakters kop,  
200 karakters inhoud.

Leaderboard

Logo link

Minisite link

Full 
Banner 
staand

Full 
Banner 
staand

Large Rectangle

algemene 
opmerkingen
•  Bij iedere opdracht levert de adverteerder 

de URL aan waarnaar de online-
advertentie moet linken.

•  De benodigde resolutie van gif-, jpg- en 
png-bestanden is 72 dpi.

•  Levering en diensten geschieden 
volgens de advertentievoorwaarden van 
MYbusinessmedia b.v.

Nieuwsbriefadvertising bestaat uit:
• Full banner
• advertorial in de nieuwsbrief aan de rechterzijde
• Tekstadvertorial
•  Partnermailing (in eigen look & feel vanuit Automobiel Management 

database)
•  Sponsormailing (uiterlijk van de reguliere nieuwsbrief Automobiel 

Management met eigen tekst tussen redactionele onderdelen. U 
profiteert van het onafhankelijke karakter van de nieuwsbrief)

Full Banner

bedrijfsprofiel
Een uitgebreide vermelding van uw 
adresgegevens, omschrijving bedrijf en 
producten met maximaal 3 foto’s.

Product van de Maand
Vermelding van uw logo + titel + tekst 
rechts op elke pagina in de website voor  
1 maand.

online vacatures
Plaats uw vacature(s) op onze website en 
profiteer van ruim 48.000 unieke 
bezoekers per maand uit de autobranche. 
Een uitgelezen kans om uw vacature 
onder de aandacht te brengen.
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automobiel Management 
als uw partner in events? 
dat kan. 
Naast de events en workshops is het ook 
mogelijk gezamenlijke met u als adverteerder 
initiatieven op te zetten. Zo lift u mee op de 
naamsbekendheid en autoriteit van Automobiel 
Management. Als sponsor van een event legt u 
direct en persoonlijk contact met de doelgroep en 
is er ruimte voor het verhaal achter uw product 
of dienst. 

Automobiel Management ondersteunt nieuwe 
initiatieven en bewijst zich als een uitstekende 
mediapartner voor zowel kleine als grotere 
events. Ook denkt onze organisatie graag 
met u mee op gebied van organisatorische en 
promotionele vraagstukken. Zo helpt onze 
uitgeverij regelmatig bij het organiseren van 
klanten- en relatiedagen van adverteerders.

datum: 14 november 2013 
Het derde congres is Driving Business 
Aftermarket. Hierin komen actuele 
thema’s aan bod die relevant zijn voor de 

automotive aftermarket, in toenemende mate het deel van de branche dat 
bepalend is voor de levensvatbaarheid van de autowereld. Deelnemers 
komen voor een belangrijk deel uit de wereld van de automotive aftermarket 
zoals  merkgebonden dealerbedrijven, universele bedrijven en franchise-
organisaties, lease & fleet, remarketing, automatisering en onderwijs.

 1x 3x 6x
2/1 pagina € 2.995,- € 2.750,- € 2.500,-
1/1 pagina € 1.995,- € 1.750,- € 1.500,-
1/2 pagina € 1.295,- € 1150,- € 1.000,-
1/4 pagina € 895,- € 825,- € 750,-

Plusproposities
• IM 1,2,3 en 4:  prijs op aanvraag
• Meehechter:  prijs op aanvraag
• Bijsluiter:  prijs op aanvraag
• Extra omslag: prijs op aanvraag

Website
Logolink:  €  400,-
Fullbanner:  €  875,-
Leaderboard:  €  1.225,-
Large Rectangle:  €  1.225,- 
Rectangle video:  €  1.225,- 
Minisite:  €  4.000,- (obv 1 jaar)
Bedrijfsprofiel:  €  500,- (obv 1 jaar)
Product vd maand:  €  2.500,- 

online vacatures
Plaats 1 vacature:  €  95,-
Plaats 5 vacatures:  €  399,-
Plaats 10 vacatures:  €  750,-

Nieuwsbrief (obv 6 edities)
Fulbanner:  €  750,- 
Advertorial:  €  750,- 
Tekstadvertorial: €  995,-
Partnermailing: op aanvraag
Sponsormailing:  €  2.995,-

Toeslag 
Themanieuwsbrieven:                 20%

Toeslagen
• Voorpagina: 25%
• Achterpagina: 25%

advertentietarieven (alle tarieven exclusief btw, wijzigingen voorbehouden)

Formaten
• Bladspiegel  230 × 275 mm
• 1/1 pagina (zetspiegel) 202 × 242 mm
• 1/2 pagina staand  98 × 242 mm
• 1/2 pagina liggend  202 × 118 mm
• 1/4 pagina staand  98 × 118 mm
• 1/4 pagina liggend  202 × 56 mm

aflopende formaten
(exclusief 3 mm afloop rondom)
• 2/1 pagina  460 × 275 mm
• 1/1 pagina  230 × 275 mm

iM advertenties
• Maat 1  46 × 56 mm
• Maat 2  98 × 56 mm
• Maat 3  202 × 56 mm
• Maat 4  46 × 242 mm

aanleverspecificaties
aanleveren advertentie materiaal voor zowel print als 
online opdrachten: Monique Stegeman via advertenties@
automobielmanagement.nl en 0570-504356.
Afwijkingen van de standaardformaten zoals hier  
beschreven, leveren extra werk, risico’s en kosten op die 
voor rekening zijn van de opdrachtgever.
advertenties moeten aangeleverd worden in certified 
PdF, alléén in cMYK-kleuren, minimale resolutie 300 dpi.

events, congressen & Seminars belangrijke data en tarieven
Automobiel Management is elk jaar te vinden op de grotere automotive beurzen en evenementen in 
Nederland. Daarnaast organiseren we regelmatig informatieve Executive workshops voor ondernemers in 
de automotive sector. Automobiel Management organiseert jaarlijks een 3-tal evenementen met elk een 
eigen thema en bedoeld voor alle ondernemers in de autobranche. Naast informatieve en inspirerende 
presentaties zorgen we bij alle events voor optimale netwerkgelegenheid. In 2013 zijn dat:

Voor meer informatie en de mogelijkheden op 
gebied van events, zie ook onze separate event 
brochure. of neem contact met Joop Sluiter, 
j.sluiter@mybusinessmedia.nl of via 
06-53374234.

1/2

IM
4

1/4

IM 2IM 1

IM 3

1/4

1/2

1/1
ZETSPIEGEL

202 × 242 mm

editie  Thema/Special Sluiting Verschijning
 6 Thema Occasions 05-04-2013  19-04-2013
 7 Thema Financial Services/Leasing 01-05-2013  17-05-2013
 8 Thema Duurzame Mobiliteit 31-05-2013  14-06-2013
 9 Reguliere editie 05-07-2013  19-07-2013
 10 Thema Schade & Herstel 09-08-2013  23-08-2013
 11a Special AM Plus Driving Business (Zaken- en Bestelauto vh Jaar) 06-09-2013  20-09-2013
 11 Reguliere editie 06-09-2013  20-09-2013
 12a Special Autoprof Hardenberg (A3 formaat) 30-09-2013  11-10-2013
 12 Thema Ecomobiel 2013 / Thema Automatisering 30-09-2013  11-10-2013
 13 Thema Driving Business Aftermarket 01-11-2013  15-11-2013
 14 Special AM Plus Eindejaarsspecial 06-12-2013  20-12-2013

datum: 25 juni 2013 
Belangrijke onderdelen van 
het congres Duurzame 

Mobiliteit zijn de inschattingen en prognoses van de levensvatbaarheid en 
ontwikkeling van elektrificatie en andere  mogelijke duurzame oplossingen 
voor de autowereld. Bovendien probeert AM op het congres in brede zin de 
mogelijke gevolgen voor de autobranche te schetsen. De deelnemers komen 
met name uit de sectoren onderwijs en wetenschap, consultancy, fleet & 
lease, dealer(holdings), aftermarket en toelevering.

datum: 19 september 2013 
Het Driving Business Event is de 
clustering van de prijsuitreikingen van de 

bekende en gewaardeerde praktijkprijzen Zakenauto van het Jaar, Bestelauto 
van het Jaar en AMbitie. De genodigden bestaan voor het overgrote deel uit 
directeuren en senior managers uit de wereld van fleet & lease, auto-
importeurs en dealer(holding)s en de toeleverende bedrijven uit de sectoren 
personen- en bestelauto’s. Het event heeft een feestelijke sfeer en een hoog 
netwerkgehalte. 

<      230 × 275 mm      >

Tarieven online
(alle tarieven exclusief btw, wijzigingen voorbehouden)
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Meer weten over adverteren bij 
automobiel Management? 
Neem contact op met het salesteam:
Joop Sluiter      Tel. 06-53374234  Email: j.sluiter@mybusinessmedia.nl
ruud Mosetti  Tel. 0570-504341  Email: r.mosetti@mybusinessmedia.nl

Automobiel Management maakt deel uit van het Cluster MYAutomotive. Overige clusters in het portfolio van MYbusinessmedia: MYmaritime, MYtrading, MYengineering, MYhealth, 
MYfood, MYbusiness, MYmedia, MYindustrie, MYfashion. Samen maken deze titels deel uit van uitgeverij MYbusinessmedia. Voor een gecombineerd aanbod kunt u ook terecht bij 
het bovengenoemde salesteam. MYbusinessmedia is een van de 5 grootste vakbladenuitgeverijen van Nederland. In december 2012 ontving MYbusinessmedia nog de titel: ‘Beste 
vakbladuitgever van het jaar’

combinatiepakketten  
exposure in print & online voor optimaal bereik!

Pakket 1: € 3.995,-

• 1/1 pagina full colour
•  Leaderboard of Large Rectangle 

op de website voor 1 maand  
(obv beschikbaarheid)

•  1 maand lang een full banner 
in de nieuwsbrief

•  Bedrijfsprofiel op 
automobielmanagement.nl

•  5 abonnementen op Automobiel 
Management

Pakket 2: € 2.495,-

• 1/2 pagina full colour
•  Leaderboard of Large Rectangle 

op de website voor 2 weken  
(obv beschikbaarheid)

•  2 weken lang een full banner 
in de nieuwsbrief

•  Bedrijfsprofiel op 
automobielmanagement.nl

•  3 abonnementen op Automobiel 
Management

Pakket 3: € 1.795,-

• 1/1 pagina full colour
•  Fullbanner op de website voor 

2 weken 
•  2 weken lang een full banner 

in de nieuwsbrief
•  Bedrijfsprofiel op 

automobielmanagement.nl
•  1 abonnement op Automobiel 

Management

Nog geen abonnee 
van automobiel 
Management?

Abonnement 1e jaar ¤ 45,-.
Neem contact op met onze 
klantenservice via 
telefoonnummer:  
010 – 289 4008 of mail naar 
klantenservice@Automobiel 
Management.nl

Meer omzet door 
optimalisatie van  
uw website of online 
verkoop?
Het wordt steeds belangrijker dat potentiële klanten u kunnen vinden via Google 
én dat u ervoor zorgt dat potentiële klanten contact met u opnemen. Hiermee 
haalt u meer rendement uit uw marketingbudget. Daarom biedt Automobiel 
Management u kwalitatief hoogwaardige diensten om u te laten scoren met 
Google.

automobiel Management combineert branche- met internetkennis.
Een quickscan van uw website geeft u inzicht in de verbetermogelijkheden voor de 
bezoeker. Automobiel Management biedt u verschillende mogelijkheden om uw 
vindbaarheid te vergroten: •  Zoekwoordenanalyse • Landingspagina’s 
• Google adwords • Websiteverbetering • Local Search

automobiel Management is het medium om de 
automobielbranche te bereiken

Automobiel Management: 
Mr. H.F. Boerlaan 28
7417 DA Deventer

Automobiel 
Management is 
HOI geregistreerd, 
oplagecijfers gelden 
over 01-01-2012  
tm 31-12-2012.


