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Marktcijfers, materialen, weblogs, wetgeving, nieuws, 

agenda, trendwatching, dossiers, jobs, showroom-

psychologie, salestips, opleiding & training, movers & 

shakers, techniek, video, merken, leveranciers, archief 

Automobielmanagement.nl
Op de site van Automobiel Management staat alle informatie die de betere 
professional binnen de autobranche nodig heeft om zich ‘vakman’ te noemen. 
Automobielmanagement.nl belicht de autobranche interactief en van  
binnenuit. Nieuws is de kern van de site. Nieuws dat op verschillende 
manieren en in diverse vormen wordt gebracht: koppensnellend de  
laatste nieuwsfeiten scannen, een interview bekijken op AM Video of het 
verhaal achter het nieuws te weten komen op themapagina’s. Uniek op  
Automobielmanagement.nl is de carmonitor: een overzicht van nationale en 
internationale statistieken en onderzoeken op het gebied van autoverkopen,  
consumentengedrag, merkpopulariteit, nieuwe ontwikkelingen en trends. 

Alleen de echte professionals in de autobranche 
werken met Automobielmanagement.nl. Scherp,  
compleet, eigenzinnig en actueel in online informatie 
voor en over de autobranche.

De snelste site voor professionals in de 
autobranche
Automobielmanagement.nl is het dagelijkse praktische online vaktool 
in de autobranche. De site wordt gebruikt door beslissers als het gaat 
om nieuws over de aanschaf van producten, materialen, de inzet van 
werving- en selectiebureaus, opleidingen en trainingen of andere 
zakelijke diensten.
Automobielmagement.nl is er speciaal voor de commercieel, algemeen 
of technisch directeuren/managers, sales- en accountmanagers en 
marketingmanagers. 
Een aantrekkelijke doelgroep van beslissers en beïnvloeders met 
spilfuncties bij dealerbedrijven, leasemaatschappijen, groothandel en 
schadeherstelbedrijven.



Bestel- & zakenauto
De markt voor zakelijk rijden en bestelauto’s is altijd  
‘on the move’. Automobielmanagement.nl volgt deze 
ontwikkelingen op de voet, vergelijkt auto’s op basis van 
hun prestaties, brengt fiscale regelingen helder in beeld  
én brengt ieder jaar het hoogtepunt: de verkiezing van de 
zaken- en bestelauto van het jaar. 

Carrière
Automobielmanagement.nl is het online wervingskanaal 
voor commercieel, algemeen en technisch directeuren/
managers, sales- en accountmanagers en marketing-
managers bij dealerbedrijven, leasemaatschappijen, 
groothandel en schadeherstelbedrijven. Op de site staan 
naast de laatste vacatures ook loopbaanverhalen, carrière-
tips, trainingen en opleidingen en een overzicht met alle 
personele wisselingen in de autobranche.  Als adverteer- 
der kunt u naast uw vacature ook een bedrijfspresentatie 
laten zien op video.

AM Video
Binnenkort introduceert Automobielmanagement.nl:  
AM Video.  AM Video laat de autobranche zien in beeld  
en geluid. Dagelijks zijn op de site nieuwe video-items  
te zien: reportages, interviews en columns.

Thema’s
Belasting, lease, merken en milieu. Zomaar een aantal  
thema’s die zo nu en dan weer terugkeren bovenaan  
de topic list binnen de branche. Wel zo makkelijk dat  
Automobielmanagement.nl deze thema’s volgt en over-
zichtelijk weergeeft. Het leidt tot een hoger herhaal- 
bezoek van de site en een duidelijk langere verblijfsduur 
op de site. Dat vergroot de kans dat uw doelgroep uw 
online campagne ziet en reageert.

AM Update
Dagelijks verschijnt AM Update, de e-mail nieuwsbrief van 
Automobielmanagement.nl, in 10.000 e-mailboxen van 
professionals in de autobranche. Naast deze dagelijkse 
nieuwsbrief brengt Automobielmanagement.nl ook een 
aantal specifieke e-mailnieuwsbrieven op het gebied van 
technieken, materialen en producten.
Als adverteerder kunt u advertorials plaatsen in de  
nieuwsbrieven. En met de complete database van  
Automobielmanagement.nl zijn de e-mailadressen van 
alle professionals direct beschikbaar voor een scherpe 
e-mailactie. Goed om uw boodschap multimediaal te 
communiceren.



De snelste weg naar  
uw doelgroep

Automobielmanagement.nl biedt een breed 
scala van mogelijkheden om uw boodschap te 

communiceren: van standaard tot complete  
en integrale online pakketten.  

Automobielmanagement.nl is het online  
platform met los in te zetten proposities zoals 

full banners en leaderboards. En een online mix 
van op elkaar afgestemde proposities zoals  

bedrijfspresentaties en een minisite.
Automobielmanagement.nl is uw online  

communicatiekanaal als het gaat om vacatures, 
uw producten, merken en diensten.



Leaderboard

Large Rectangle

Full Banner

Bannering

Leaderboard 728 x 90 pixels  € 35,- (c.p.m)
Toppositie boven aan de site.  Ook zeer geschikt voor 
animaties en video.

Large rectangle 336 x 280 pixels  € 35,- (c.p.m)
Ultieme mogelijkheid om met 100% creativiteit te com- 
municeren: animaties, video’s en bewerkingen van foto-
materiaal.

Logolink 65 x 20 pixels € 400,- (1 mnd)

Logo onder vacatures  € 450,- (1 week: 5x)

Full Banner 468 x 60 pixels  € 25,- (c.p.m)
Full banner in AM Update of in een carrousel op de site.
Een grote banner op een toppositie zorgt voor maximale 
attentiewaarde. 

Full Banner in AM Update                                  € 25,- (c.p.m)

Advertorial in AM Update                             € 500,- (1 week)
Redactionele aandacht krijgt u met een advertorial in de 
verschillende AM Update’s. Een advertorial bestaat uit 
een kop, een stuk tekst, een afbeelding of een logo. Een 
advertorial biedt u de gelegenheid dieper in te gaan op 
uw boodschap in een nieuws-umfeld. 

Partnermailing

c.p.m.

 Op aanvraag

Sponsoring 
Op Automobielmanagement.nl is het mogelijk veel 
bekeken contentonderdelen te sponsoren. De naam van 
uw organisatie wordt dan gekoppeld aan bijvoorbeeld 
de videoitems op de site, of aan de sollicitatietips in het 
carrièregedeelte van de site. Hiervoor kunnen exclusieve 
afspraken gemaakt worden zodat u als enige adver

-

teerder zichtbaar bent in uw eigen expertise domein. Zo 
bent u de concurrent altijd een stap voor.
  

Op aanvraag

Minisite

 

Met een minisite creëert u een geheel eigen website 

c.p.m = cost per mille (tarief per 1.000 gegarandeerde  
vertoningen van de banner)

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.

€ 4.000,- (1 jaar)

Logolink



Contact
Voor meer informatie over alle mogelijkheden op Automobielmanagement.nl,  

r.mosetti@mybusinessmedia.nl

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

Pakketten
De pakketten van Automobielmanagement.nl vormen een krachtige combinatie  
van verschillende online advertentievormen. Met deze pakketten kunt u variëren  
in boodschappen: van uw producten tot uw vacatures.  
De pakketten zijn aantrekkelijk geprijsd en geven uw online performance extra power. 

Ruud Mosetti: 0570 - 50 43 42

Online Pakketten
Merken, producten en diensten

Pakket 1:   
• Large rectangle (1 mnd) 
• Minisite (1 jaar)  
• 1 x partnermailing 
  € 5.500,- 

Pakket 2:   
• Logolink (1 mnd) 
• 5 x advertorial in nieuwsbrief 
 of 
• Logolink (1 mnd)

 (1 jaar)
  € 750,-

Online Pakketten 
Arbeidsmarkt

Pakket 1:   
• Minisite (1 jaar)  
• 5 vacatures (1 maand)
•  Logo nieuwsbrief onder blokje vacatures  

(1 week: 5x)
• Bedrijfsvideo (1 jaar) 
  € 7.000,- 

Pakket 2:   
•  Minisite (1jaar)  
•  5 vacatures (1 maand)
•   Logo nieuwsbrief onder blokje vacatures  

(1 week: 5x)
  € 4.950,- 

Automobiel Management en 
Automobielmanagement.nl 

zijn uitgaven van:


