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Feiten & cijfers
•  AM Magazine verschijnt 12x per jaar in een oplage van 7.500 

exemplaren
• Meeleesfactor: 3.7
• Bereik: beslissers
•  Automobielmanagement.nl wordt door ruim 50.000 unieke 

bezoekers per maand bezocht met ruim 200.000 pageviews
•  67% terugkerende en 33% nieuwe bezoekers per maand
•  De dagelijkse nieuwsbrief AM Update heeft een oplage van 

7.500
•  Jaarlijks organiseert AM 3 evenementen met bijna 600 

bezoekers
•  Tijdens Driving Business worden 3 jaarlijkse prijzen uitgereikt; 

Zakenauto van het Jaar, Bestelauto van het Jaar en Beste 
Nieuwkomer.

•  AM brengt jaarlijks 2 onderzoeken uit. Nationaal Zakenauto 
Onderzoek in samenwerking met het RDC | CBMI en VNA &  
Nationaal Occasion Onderzoek in samenwerking met VWE.
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DESIGNCHEF 
LAURENS VAN 
DEN ACKER
ZIET IN DE ‘SMART’ 
TWINGO HET
NIEUWE 
PARADEPAARDJE 
VAN RENAULT
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Sander Jansen is op z’n 
31ste  verkoopdirecteur 
bij Opel Nederland

Is de autowereld klaar 
voor Android in het 
dashboard?

Voor staatssteun aan 
Peugeot Citroën omzeilt 
Parijs de  EU-regels 

VWE ontzorgt 
de voertuig-
branche

vwe.nl
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Nieuwsbrief Website

Magazine

Bereik/Doelgroep
Met Automobiel Management bereikt 
u alle beslissers binnen alle segmenten 
van de autobranche. Wij hebben het 
dan over de fabrikanten, importeurs, 
dealers, universele garagisten, grossiers, 
schadeherstellers, leasemaatschappijen, 
overheidsinstellingen, fleetowners, 
wagenparkbeheerders, autoveilers 
en zakelijke dienstverleners in de 
autobranche. Er is geen medium dat de 
totale kwalitatieve doelgroep weet te 
inspireren met een volledig crossmediaal 
platform als dat van Automobiel 
Management.  

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

VOLVO V60
VERKOZEN TOT

ZAKENAUTO VAN HET 
JAAR 2015

BRANCHE • BUSINESS • MENSEN

Private Lease
Vloek of zegen 
voor de branche?   

Mitsubishi 
Outlander
heeft geen last van 
kritiek en verbruik                        

Verdwaalde 
marktleider           
Opel rekent op 
comeback

VWE ontzorgt 
de voertuig-
branche

vwe.nl

MERCEDES C-KLASSE

 

FORD TRANSIT
VERKOZEN TOT

BESTELAUTO VAN HET JAAR 2015

VERKOZEN TOT  

BESTE NIEUWKOMER

AM09.indd   1 28-10-14   13:27

Nr. 10  Oktober 2014  |  WWW.AUTOMOBIELMANAGEMENT.NL

MARISSA VAN 
LAARHOVEN
BEWAAKT 
FAMILIEBEDRIJF CITO

“AL SNEL WERD DUIDELIJK DAT IK DIT GRAAG WILDE”
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Toekomst van olie 
Mondiaal wagenpark in 
2035 verdubbeld naar 
1,9 miljard auto’s 

Internationaal 
Slechte resultaten F1 
doen Di Montezemolo 
de das om

Aftermarket 
Vier Sator-bedrijven 
worden samengevoegd 
tot een Fource

VWE ontzorgt 
de voertuig-
branche

vwe.nl
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THEMA: AUTOSCHADEHERSTEL

JAAP 
TIMMER,
ALIAS 
MISTER 
OPEL,
DOET EEN 
STAPJE TERUG
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Dealer Day Congres
Amerikanen wijzen 
Europese dealers de 
weg

Autoschadeherstel
CED start pilot 
schadeafhandeling 
met Google Glass

Fleetmanagement
Vijf procent 
brandstofverbruik 
door fraude

VWE ontzorgt 
de voertuig-
branche

vwe.nl
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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.

Magazine

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.

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 & marketing managers

•  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

Automobiel Management hét vakblad voor het midden- en hoger management in de 
Nederlandse autobranche. Verschijnt maandelijks met een oplage van 7.500 exemplaren  
en heeft een meeleesfactor van 3.7. 
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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.

Kennispagina

Geheel eigen onderdeel (website) binnen de 
omgeving van automobielmanagement.nl. U lift 
mee op de hoge bezoekfrequentie en verblijfsduur 
op de website. Binnen de kennispagina kunt u uw 
eigen artikelen, producten en diensten, 
onderzoeken en blogs plaatsen. Uw kennispagina is 
ook bereikbaar via een logolink op de homepage. 

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 + url waar 
deze naar toe moet verwijzen.

Website
Automobielmanagement.nl is de site voor Automobiel 
Nederland. Met ruim 200.000 pageviews per maand en 
50.000 unieke bezoekers brengt onze website als eerste het 
laatste nieuws. 67% van de bezoekers zijn terugkerende 
bezoekers en 33% zijn nieuwe bezoekers. Onderstaand het 
overzicht van de online proposities die Automobiel 
Management biedt.

Leaderboard

Logo link

Full 
Banner 
staand

Full 
Banner 
staand

Large Rectangle

Full Banner 1

Tekstadvertorial dossiers
AM brengt jaarlijks diverse online kennisdossiers 
uit. Dit is een verzameling nieuwsberichten over 
een bepaald thema aangevuld met aansprekende en 
toonaangevende artikelen. U kunt uw boodschap als 
advertorial opnemen binnen een dossier van AM. 
Uw boodschap blijft een jaar lang staan binnen het 
dossier.De online dossiers in 2015 zijn:
Aftermarket | Automatisering | Concepten | 
Elektrisch vervoer | Financial services en Leasing 
| Franchise | Milieu | Occasions | Onderdelen | 
Opleidingen | Schadeherstel | Winterbanden

Advertising
Formaten/mogelijkheden
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. 
99 KB Bestandsformaten voor alle banners: 
gif, jpg, swf** (deze mogen 99 KB zijn) 

**  Voor de voorwaarden t.a.v. swf 
files verwijzen wij naar de algemene 
specificaties van MYbusinessmedia
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Tekstadvertorial

Advertorial

Full Banner

Nieuwsbrieven
AM Update is de dagelijkse nieuwsbrief. 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.

Advertising

SPONSORED MAILING 
Uiterlijk van de reguliere nieuwsbrief 
Automobiel Management met eigen 
tekst tussen redactionele onderdelen. 
U profiteert van het onafhankelijke 
karakter van de nieuwsbrief.
Maximaal 3 (nieuws)berichten in Word 
aanleveren van maximaal 250 karakters per 
bericht. (Spatie is ook een karakter)
Afbeeldingen: gif (animated en  
non-animated) of jpg (geen swf-formaat 
mogelijk) 50 kb.

PARTNERMAILING
In eigen look & feel vanuit Automobiel 
Management database. Aangeleverd in 
HTML conform specificaties 
MYbusinessmedia. Indien geen HTML 
beschikbaar kunnen wij die voor u maken 
tegen meerprijs.

TEKSTADVERTORIAL
Uw boodschap wordt geplaatst tussen de 
redactionele artikelen. Deze advertorial 
of ankeiler bevat een wervende tekst van 
ongeveer 3 regels, die door middel van een 
‘lees verder’ linkt naar de online advertorial 
in het dossier, uw kennispagina of op uw 
eigen landingspagina. De advertorial bestaat 
uit een kop, introtekst en een afbeelding. 

Partner- & Sponsored 
mailingen

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.

Advertising bestaat uit:
• Full Banner
• Advertorial in de nieuwsbrief aan de rechterzijde
• Tekstadvertorial
•  Partnermailing 
•  Sponsormailing

Formaten
Full Banner in de nieuwsbrief  Formaat: 468 x 60 px*
Advertorial in de nieuwsbrief aan de rechterzijde Formaat: 135 x 200 px*
Tekstadvertorial 
Een tekstadvertorial is opgemaakt zoals een nieuwsbericht. Links een afbeelding*,  
een kopregel en een korte tekst. 75×75, 45 (max) karakters kop, 200 (max) 
karakters inhoud inclusief witruime + url waar deze naar toe moet verwijzen.

*  Bestandsgrootte voor alle banners: max. 99 KB Bestandsformaten voor alle 
banners: gif (non-animated), jpg (geen swf-formaat mogelijk).
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Automobiel 
Management 
als uw partner in 
evenementen?  
Dat kan.
Naast de bestaande evenementen 
is het ook mogelijk om gezamenlijk 
initiatieven op te zetten. Zo combineren 
we marktkennis en bereik en lift u mee 
op de naamsbekendheid en autoriteit 
van Automobiel Management. Als 
sponsor van een evenement 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 evenementen.

Datum: juni 2015
Tijdens dit congres 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 franchiseorganisaties, lease 
& fleet, remarketing, automatisering en onderwijs. Tijdens dit evenement vindt  de 
presentatie plaats van het Nationaal Occasion Onderzoek dat AM in samenwerking 
met VWE uitvoert.

Automobiel Management is elk jaar te vinden op de grotere automotive beurzen en evenementen in 
Nederland. Jaarlijks host AM diverse evenementen met elk een eigen thema en bedoeld voor alle 
management en directie in de autobranche. Naast informatieve en inspirerende presentaties zorgen we  
bij alle evenementen voor optimale netwerkgelegenheid. In 2015 komen de volgende evenementen op  
de agenda.

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

Datum: november 2015
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: september 2015
Driving Business is de clustering van de 
prijsuitreikingen van de bekende en gewaardeerde 

praktijkprijzen Zakenauto van het Jaar, Bestelauto van het Jaar en Beste 
Nieuw komer. 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 
evenement heeft een feestelijke sfeer en een hoog netwerkgehalte. Vaste peiler op dit 
evenement is de presentatie van het Nationaal Zakenauto Onderzoek dat in 
samenwerking met RDC en VNA wordt gedaan onder duizenden zakelijke rijders.  

Evenementen & Congressen
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 1x 3x 6x

2/1 pagina € 2.995,- € 2.750,- € 2.500,-
1/1 pagina € 2.150,- € 1.750,- € 1.500,-
1/2 pagina € 1.395,- € 1.150,- € 1.000,-
1/4 pagina € 895,- € 825,- € 750,-

Plusproposities

• Meehechter:  vanaf € 2.000,-
• Bijsluiter:  vanaf € 1.500,-
• Extra omslag: vanaf € 1.995,- 
• Speciale editie: op aanvraag

Website (obv 35.000 impressies)
Logolink:  € 425,-
Fullbanner:  € 895,-
Leaderboard:  € 1.350,-
Large Rectangle:  € 1.250,- 
Rich Media Banner:  vanaf € 2.295,- 
Kennispagina:  € 3.750,- (obv 1 jaar)
Bedrijfsprofiel:  € 395,- (obv 1 jaar)
Tekstadvertorial dossier:  € 395,- (obv 1 jaar)
Product v/d maand:  € 1.995,- 
Footer Leaderbord:  € 1.350,-

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

Nieuwsbrief (obv 6 edities)
Fullbanner:  € 795,- 
Advertorial:  € 895,- 
Tekstadvertorial: € 995,-
Partnermailing: vanaf € 0,50 per adres
Sponsormailing:  € 2.995,-
Themanieuwsbrief: € 2.995,-

Toeslag 
Themanieuwsbrieven:    20%

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 × 181 mm

Aanleverspecificaties
Aanleveren advertentiemateriaal voor zowel print als online 
opdrachten: Monique Stegeman via  
orders@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.

Belangrijke data en tarieven

1/2

IM
4

IM 2IM 1

IM 3

1/4

1/1
ZETSPIEGEL

202 × 242 mm

  Sluiting  Verschijning Verschijning
Editie  Thema/Special Magazine Magazine Thema Nieuwsbrief
1 Reguliere Editie 16/01/15 30/01/15 
1A Special Autoprofessioneel en Schadeherstel Gorinchem (Krant) 14/01/15 30/01/15 
2 Thema Carrière / Opleidingen 13/02/15 27/02/15 1/03/15
3 Thema Finance Services / Leasing 13/03/15 27/03/15 29/03/15
4 Thema Occasions 10/04/15 24/04/15 26/04/15
5 Thema Aftermarket 8/05/15 22/05/15 24/05/15
6 Thema Schade / Herstel 5/06/15 19/06/15 21/06/15
7 Reguliere Editie 10/07/15 24/07/15 
8 Thema Winter / Banden 7/08/15 21/08/15 23/08/15
9 Special Driving Business 11/09/15 25/09/15
10 Thema Franchise / Concepten 25/09/15 9/10/15 11/10/15
10A Special Autoprofessioneel en Schadeherstel Hardenberg (Krant) 23/09/15 9/10/15
11 Thema Automatisering 6/11/15 20/11/15 22/11/15
12 Special Oliebollen 4/12/15 18/12/15

<      230 × 275 mm      >

Tarieven Online
(alle tarieven exclusief btw, wijzigingen voorbehouden)

1/4

1/2

Plusproposities

• IM maat 1:  46x28  € 175,-
• IM maat 2:  98x28  € 225,-
• IM maat 3:  202x28 € 295,-
• IM maat 4:  46x181 € 550,-



MEDIABROCHURE 2015

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: 
Mr. H.F. de Boerlaan 28, 7417 DA Deventer, T. 0570-504300
E. info@automobielmanagement.nl

Combinatiepakketten Exposure in print & online voor optimaal bereik!

Pakket 1: € 3.995,-
• 1/1 pagina full colour
•  Leaderboard of Large Rectangle  

35.000 impressies  
(obv beschikbaarheid)

•  4 weken een fullbanner  
in de nieuwsbrief

•  Bedrijfsprofiel op  
automobielmanagement.nl

•  10 abonnementen op Automobiel 
Management

Pakket 2: € 2.495,-
• 1/2 pagina full colour
•  Leaderboard of Large Rectangle  

op de website 15.000 impressies  
(obv beschikbaarheid)

•  2 weken een fullbanner  
in de nieuwsbrief

•  Bedrijfsprofiel op  
automobielmanagement.nl

•  5 abonnementen op Automobiel 
Management

Pakket 3: € 1.795,-
• 1/4 pagina full colour
•  Fullbanner op de website  

15.000 impressies 
•  1 week een fullbanner  

in de nieuwsbrief
•  3 abonnementen op Automobiel 

Management

Nog geen abonnee 
van Automobiel 
Management?

Abonnement 1e jaar ¤ 49,-.
Neem contact op met onze 
klantenservice via 
telefoonnummer:  
010 – 289 4008 of mail naar 
klantenservice@Automobiel 
Management.nl

SEARCH ENGINE MARKETING
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.  
Wij bieden u

• SEO advies op maat op basis van een websiteanalyse
•  Hulp bij Search Engine Optimization, leadgeneratie en diverse mogelijkheden 

om de vindbaarheid te vergroten. (Denk aan: zoekwoordenanalyse, 
landingspagina’s, Google Adwords, Websiteverbetering & Local Search.)

 CUSTOMER PUBLISHING 
YOURbusinessmedia: Doelgroepen bereiken 
is één ding, interactie met ze tot stand 
brengen is een tweede.
MYbusinessmedia, de uitgever van Automobiel Management, u om uw zakelijke 
doelgroepen echt te raken en ze aan te zetten tot actie. Samen analyseren we uw 
marketing- en communicatiedoelstellingen. Die vormen het uitgangspunt voor 
een op maat gesneden communicatieconcept. Zo wordt MYbusinessmedia, 
YOURbusinessmedia.

Automobiel Management is het medium om 
de automobielbranche te bereiken!

BEDRIJFSFILM
Uw eigen 
bedrijfsfilmpje, 
gemaakt door een professionele 
filmer? Wij helpen u graag tegen een 
zeer aantrekkelijke prijs.


