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Titel 
 Automotive 
Uitgegeven door 
 Mobility Media B.V. 
Postbus 59082
1040 KB Amsterdam
T: 020 5800 966 I: www.mobilitymedia.nl
Totaal verspreide oplage  
6.500 exemplaren
Uitgever 
 Jelle Heidstra ( jelle@mobilitymedia.nl)
Redactie 
 Luberto van Buiten (hoofdredacteur)
Bart Kuijpers (Adj.), Ivonne Vermeulen, 
Jeroen Vos (redactie@mobilitymedia.nl)
Verschijnt 
6 keer per jaar 
Verschijningsdag
Vrijdag
Verschijningsdata  
Zie overzicht op pagina 8 
Abonnementsprijs 
€ 199,- per jaar excl. btw en 
€4,95 administratiekosten
Bedrijfs abonnementen 
Vanaf € 309,- per jaar (excl. btw). 
Voor een voorstel op maat bel 020 5800 966
Abonnementen service 
aboservice@mobilitymedia.nl
Advertentie-exploitatie 
Frank van Montfort,
Leonore Wijsmuller (sales@mobilitymedia.nl)
Advertentiemateriaal 
Aanleveren uiterlijk 9 dagen voor verschijning 
via traffic@mobilitymedia.nl
Aanleverspecificaties 
Zie verder in deze brochure
Annuleren 
Uiterlijk 3 weken voor  verschijning
Productiecoördinatie 
Romy Wielinga, William Widjaja: 
traffic@mobilitymedia.nl
Leverings voorwaarden 
Volgens regelen voor het Advertentiewezen 
1990,  aangevuld met door de  uitgever vast-
gestelde  algemene voorwaarden.

WIJ ZIJN AUTOMOTIVE.

Automotive is het onafhankelijke inspiratie- en informatieplatform voor managers in de auto-
branche. De redactie bestaat uit ervaren vakmensen met als missie het schrijven van kwali-
tatief hoogwaardige analyses, interviews, statistieken en achtergrondartikelen over alle ont-
wikkelingen in de autobranche. 

Automotive biedt concrete informatie over 
marketing, sales, bedrijfseconomi sche, fiscale 
en financiële zaken, met oog voor de mense-
lijke factor van het zaken doen. Waar mogelijk 
met een knipoog, waar nodig kritisch en 
scherp. De titel bestaat naast de toonaange-
vende website uit een magazine dat 6x per jaar 
verschijnt, de dagelijkse e-mailnieuwsbrief, 
een wekelijkse livestream, een video-kanaal, 
de grootste specifieke banensite voor de 
autobran che Jobmotive en diverse hoogwaardige online en fysieke doelgroepevenementen. 
Hiermee is Automotive het ideale crossmediale platform voor par tijen die willen communiceren 
met beslissers in de autobranche.
 
Met een apart subdomein op de website en een speciale katern in het magazine besteedt 
Automotive extra aandacht aan de plek in het autobedrijf waar techniek en management samen-
komen: de werkplaats. Het team van redacteuren stelt hierbij alle facetten van de automotive 
aftersales aan de orde: van trends en ontwikkelingen in onderhoud, (schade)herstel en werk-
plaatsinrichting, tot nieuwe technologieën, onderdelen, equipment en (hand)gereedschappen. 
Veel van deze artikelen worden geschreven vanuit het perspectief van de ondernemer: zij zijn 
niet alleen de doelgroep, maar vormen ook de inspiratiebron voor hun collega-bedrijven. 
Centraal thema in dit katern is het optimaliseren van het werkplaatsrendement.

Het abonneebestand van Automotive omvat de 
volgende lezersgroepen: Dealers van personen-
auto’s en lichte bedrijfswagens • Universele auto-
bedrijven • Handelaren in gebruikte personenau-
to’s en lichte bedrijfswagens • Groothandelaren 
in personenauto’s en lichte bedrijfswagens • 
Importeurs van nieuwe personenauto’s en lichte 
bedrijfswagens • Grossiers in automaterialen, 
onderdelen en accessoires • Leveranciers van 
werkplaatsuitrusting en gereedschappen • Auto-
matiserings- en internetbedrijven • (Ruit)schade-
herstelbedrijven en toeleveranciers • Leasebe-
drijven • Verhuurbedrijven • bandendistributeurs 
en –specialisten • Fastfitters • Autowasbedrijven.

Van de genoemde bedrijven bedient Automotive 
het hoger- en middenmanagement. De speciale 
werkplaatskatern richt zich primair op autobe-
drijven met een werkplaats en bereikt binnen 
deze groep het management (dga/chef werk-
plaats). Zo bieden we de lezer gerichte informa-
tie en adverteerders het optimale doelgroepbe-
reik: beslissers en beïnvloeders in de 
Nederlandse autobranche.

Oplage 6.500 exemplaren. Extra oplage bij beurzen en evenementen in binnen- en buitenland en 
op verzoek.
Meeleesfactor 2.8 Dit betekent dat elk exemplaar van Automotive door gemiddeld 2,8 
personen gelezen wordt  (bijvoorbeeld via lees- en kantinetafels en kantoor circulatie-exemplaren). 
Lezersprofiel Beslissers en beïnvloeders in de Nederlandse auto- en mobiliteitsbranche.

BEREIKCIJFERS

ALGEMENE INFORMATIE REDACTIONELE FORMULE

LEZERSDOELGROEP
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MANAGEMENT / WERKPLAATS

Bereikcijfers website en nieuwsbrieven
De website Automotive-online.nl is met afstand de 

 drukstbezochte vaksite van de autobranche.

Onderstaande cijfers zijn een gemiddelde van 

de periode september 2019 - september 2020. 

129.300 unieke bezoekers per maand  

ONLINE*

TARIEVEN 2021 Website - Management

1. Leaderboard  
Afmeting:         728x90 pixels,  
             Bestandsgrootte  
             max. 120Kb  
Type:              JPG, GIF, **HTML5  
Tarief:              € 30,- /cpm 

2. Fullbanner  
Afmeting:         468x60 pixels,  
             Bestandsgrootte  
             max. 90Kb  
Type:                 JPG, GIF  
Tarief:               € 15,- /cpm 

3. Rectangle  
Afmeting:           300x250 pixels (of 300x100px) 
               Bestandsgrootte 

                max. 110Kb  
Type:                JPG, GIF, **HTML5  
Tarief:                € 30,- /cpm 

4. Halfpage banner 
Afmeting:           300x600 pixels,

                Bestandsgrootte 
                max. 200Kb 

Type:                JPG, GIF, **HTML5   
Tarief:                € 55,- /cpm 

490.919 pageviews per maand

25.481 nieuwsbriefabonnees (management)

19.629 nieuwsbriefabonnees (werkplaats)

1
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VOOR MOBIEL BEREIK!

TARIEVEN 2021 Website - Werkplaats
1. Leaderboard  

Afmeting:         728x90 pixels,  
             Bestandsgrootte   
                        max. 120Kb  
Type:              JPG, GIF, **HTML5  
Tarief:              € 30,- /cpm 

2. Fullbanner  
Afmeting:         468x60 pixels,  
             Bestandsgrootte max. 90Kb  
Type:              JPG, GIF  
Tarief:              € 15,- /cpm 

3. Rectangle  
Afmeting:         300x250 pixels (of 300x100px)

              Bestandsgrootte max. 110Kb  
Type:                 JPG, GIF, **HTML5  
Tarief:               € 30,- /cpm 

A. Advertorial / partnercontent
 Kop max. 45 tekens, introtekst max. 125 tekens, 

broodtekst max. 500 woorden, afbeelding 
minimaal 72 dpi, minimaal 730 X 604 pixels, 
uitsluitend jpg.

 Tarief: 1 werkdag op toppositie AUM:  € 795,- 
(excl. productie tekst, incl.1x meezending met 
nieuwsbrief).

1

3

2

Nieuwsbrief
Fullbanner  

Afmeting: 468x60 pixels, Bestandsgrootte 
 max. 90Kb  

Type: JPG (statische banner)  
Management Tarief: 1x € 250,- | 12x € 210,- |  
24x € 185,- | 52x € 150,-

 Werkplaats Tarief: 1x € 150,- | 12x € 135,- |  
24x € 120,- | 52x € 100,-

A

A. Advertorial / partnercontent 
Een bedrijfspresentatie geeft u de mogelijk-
heid om uw product of dienstverlenging op 
een redactionele manier onder de aandacht 
te brengen. U levert de tekst aan, wij  zorgen 
voor professionele eindredactie en de juiste 
opmaak. Kop max. 45 tekens, introtekst 
max. 125 tekens, broodtekst max. 500 woor-

den, afbeelding minimaal 72 dpi, minimaal 
730 X 604 pixels, uitsluitend jpg.

 
Tarief: 1 werkdag op toppositie: € 795,- 
(excl. productie tekst, incl.1x meezending 
met nieuwsbrief) 2 werkdagen op topposi-
tie € 1.400,- (excl. productie tekst, incl. 2x 
meezending met nieuwsbrief). 

1

*Het is niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming vooraf een pixel, code of tag voor remarketing-
doeleinden aan uw bannermateriaal toe te voegen. Indien wij een dergelijke code in het materiaal aantreffen, 
brengen wij hiervoor een extra tarief van €1.000 excl. btw per maand in rekening.
**HTML5:'HTML5 creative bundel' in een ZIP-file is voor Mobility Media niet bruikbaar, omdat wij niet zelf het 
materiaal kunnen hosten. Voor volledige specificaties zie: mobilitymedia.nl/html5 of vraag naar de voorwaar-
den via traffic@mobilitymedia.nl. 

2
2

22
A
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SPECIALE BANNER POSITIES* 
TARIEVEN 2021
S1. Homepage takeover  

Afmeting S1.1:   475 X 1240 pixels, 
 LET OP, S1.1:      170 pixels van binnenuit valt  

               achter nieuwsoverzicht. 
               Bestandsgrootte max. 200Kb

 Afmeting S1.2:  970 X 250 pixels,  
               Bestandsgrootte max. 120Kb

 Afmeting S1.3:  476 X 1240 pixels, 
 LET OP, S1.3:      170 pixels van binnenuit valt   

               achter nieuwsoverzicht. 
               Bestandsgrootte max. 200Kb

 Afmeting S1.4:  300 X 600 pixels,
                Bestandsgrootte max. 200Kb.
 Afmeting S1.5:  728 X 90 pixels,
                 Bestandsgrootte max. 120Kb.
 Type:                  JPG, **HTML5  

Tarief:                € 100,- /cpm

Dit zijn in z’n totaal 5 verschillende banners die 
samen vertoond worden.

S3. Billboard Pushdown 
Afmeting s3.1:   970 X 250 pixels,  
               Bestandsgrootte max. 200Kb

 Type:                  JPG, **HTML5.  
Tarief:                € 75,- /cpm 

S1.1

S1.2

1.2

S1.3

1.3

S1.4

S1.5

S1.1

1.1
S3.1

*Het is niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming vooraf een pixel, code of tag voor remarketingdoeleinden aan uw bannermateriaal toe te voegen. Indien wij 
een dergelijke code in het materiaal aantreffen, brengen wij hiervoor een extra tarief van €1.000 excl. btw per maand in rekening.
**HTML5: ‘HTML5 creative bundle’ in een ZIP-file is voor Mobility Media niet bruikbaar, omdat wij niet zelf het materiaal kunnen hosten. Voor volledige specificaties zie: 

mobilitymedia.nl/html5 of vraag naar de voorwaarden: traffic@mobilitymedia.nl
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VIDEO PARTNERSHIPS

AUTOMOTIVE LIVESTREAM
In de Automotive Livestream bespreekt onze redactie het nieuws met een of meerdere gasten.

Werkwijze
Wij plannen met u een live gestreamd interview van ca. 20 minuten dat wij vooraf aankondigen 
op de homepage van Automotive. De stream wordt uitge zonden in de middag rond 16:00 uur. 
Indien gewenst maken wij daarna een samenvatting van de content die we als tekst doorplaat-
sen op de homepage en als link meesturen in de nieuwsbrief. Ook kunnen we de tekst door-
plaatsen in Automotive Magazine, het best gelezen vak blad onder managers in de autobranche. 
Het videomateriaal blijft na de live uitzending ook zichtbaar op het Automotive Youtubekanaal 
en op de web site, zodat u daar vanuit uw eigen kanalen naar kunt doorlinken of verwijzen. Wij 
ontzorgen u volledig voor wat betreft de techniek. Op de dag van de opname ontvangt u van ons 
‘s ochtends een instructielink met een korte instructie ter voorbereiding. Zodat u ’s middags 
klaar bent voor uw eigen Auto motive Livestream.

Voordelen van livestreaming
• Laagdrempelig voor kijkers
• Content blijft behouden en is herbruikbaar
• Uw boodschap direct in beeld bij uw klanten op een toonaangevend platform
• Tegen meerprijs ook op locatie te realiseren

Tarieven
• Livestream basis       € 950,-
• Livestream incl. plaatsing van content op Automotive-online 
 en verzending met nieuwsbrief      € 1.695,-
• Livestream incl. doorplaatsing tekst online & in vakblad   € 2.750,-

PRE-ROLL ADVERTISING
Lift mee op het succes van de Automotive Livestream

De redactie van Automotive verzorgde in 2020 meer dan 50 livestreams rond diverse actuele branchethema’s. 
In deze livestreams worden één of meerdere prominente branchevertegenwoordigers geïnterviewd over een 
belangrijk nieuwsfeit of een ontwikkeling in het vakgebied. Deze actualiteitswaarde maakt de Automotive 
Livestream tot een graag én vaak geziene talkshow onder de ondernemers in de autobranche.

Vanaf 2021 heeft u de mogelijkheid om als commerciële partner aan te haken bij deze succesformule, door 
middel van een pre-roll (commercial voorafgaand aan de livestream).

Met een pre-roll video van maximaal 30 seconden kunt u vlak voor de start de uitzending uw boodschap over-
brengen aan de kijkers. Daarna blijft deze video inclusief uw pre-roll zichtbaar op onze online kanalen.

De pre-roll zet u in op basis van gegarandeerde views. Haalt de pre-roll het aantal afgesproken views niet dan 
plaatsen wij uw video voorafgaand aan de volgende livestream opnieuw. Wij verwachten in 2021 weer zo’n 50 
livestream uitzendingen te verzorgen.

Tarieven
• Pre-roll op basis van 750 views     € 750,-
• Pre-roll op basis van 1500 views    € 1.000,-
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VIDEO PARTNERSHIPS

VIDEO INTERVIEW 
Met uw eigen video in beeld en geluid midden in uw doelgroep het verschil maken? Dat kan bij 
Mobility Media. Dankzij onze jarenlange ervaring met het maken van kwalitatief hoogwaardige 
reportages kunt u via onze en uw eigen kanalen uw boodschap overbrengen aan uw klanten en 
prospects. 
Uw video wordt door ons geproduceerd en gepubliceerd (max. 4 minuten per video). Middels 
een mailbriefing en een korte voorbespreking ter plaatse bepalen we samen het script / de 
boodschap. Denk aan een nieuwsfeit, een productintroductie, een visie of een terugblik. Het 
video-interview wordt prominent gepubliceerd op de homepage van Automotive Management 
(1 dag) en blijvend gepubliceerd binnen de sectie partnercontent. 

Het video-interview zal worden meegestuurd in de nieuwsbrief van Automotive Management 
(25.481 abonnees). Het materiaal kunt u rechtenvrij gebruiken om verder te verspreiden via 
uw eigen kanalen.

Tarief
€ 1.250,-

AUTOMOTIVE ONLINE TALKSHOW
Via de Automotive Online Talkshow kunt u op meerdere manieren uw bedrijf of merk onder 
de aandacht brengen bij uw doelgroep. In dit format is er net als bij een Talkshow op TV een 
presentator die de gasten aan tafel vragen stelt en waar ruimte is om te discussiëren. De 
redactie stelt het programma samen en zorgt voor een actuele invalshoek en voor vaart in 
het programma zodat de talkshow interessant is voor deelnemers om te volgen. Als partner 
van de talkshow krijgt u op meerdere momenten zichtbaarheid en kunt u een inhoudelijke 
bijdrage leveren.

Tarieven
1x    € 2.950,-
3x verspreid over het jaar € 2.500,- per sessie. 
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PARTNERSHIP

CONTENT PARTNERSHIP

Als marketeer of ondernemer bouwt u aan naamsbekendheid of aan de waarde van uw merk. U wilt niet één keer, maar het gehele jaar door 
zichtbaar zijn, via verschillende mediakanalen. Een goede mediapartner is daarbij van belangrijke toegevoegde waarde. Automotive is al bijna 
25 jaar het toonaangevende vakmedium voor professionals in de auto- of mobiliteitsbranche. Dagelijks maakt de redactie relevante en inte-
ressante content voor onze én uw doelgroep. Die verspreiden we via al onze online en offline kanalen. Door een mediapartnership op maat zet 
u uw bedrijf of merk op de kaart bij beslissers in de branche.

Relevante content is dé manier om uw doelgroep raken. Vrijwel elk bedrijf in onze branche beschikt over 
informatie, data of kennis die interessant kan zijn voor de lezers van de magazines en de website van 
Automotive. Vaak zijn bedrijven zich daar zelf niet van bewust, of ontbreekt het aan de tijd of vaardigheid 
om de informatie om te zetten in kwalitatieve content. Om uw boodschap goed over het voetlicht te 
brengen zetten wij onze journalistieke en redactionele expertise in. Wij verzorgen voor u de productie van 
een artikel, whitepaper of video en regelen de vormgeving en publicatie, zowel online als offline. U kunt 
deze content ook gebruiken voor verspreiding via uw eigen kanalen. Hieronder vindt u een voorbeeld van 
een partnershippakket.

- Productie van een impactvol artikel, inclusief tekst, foto en opmaak. 
- Plaatsing van het artikel als partnercontent op de homepage van Automotive-online (24h)
- Het artikel blijft permanent gepubliceerd in de sectie partnercontent
- Meesturen van de headline van het artikel met de nieuwsbrief (25.481 ontvangers)
- Plaatsing van het artikel op 1/1 pagina (max 400 woorden) in Automotive Magazine
- Productie van een video interview van max 4 minuten, gehost op Automotive Youtubekanaal
- Plaats van de video op homepage van Automotive-online (24h)
- Plaatsing van 1/1 pagina advertentie in Automotive Magazine
- 2x plaatsing van een persbericht op autobranchesignalen.nl
- Verspreiding van de headline van de persberichten via de nieuwsbrief van Automotive
- Verspreiding van de persberichten via de nieuwbrief van Autobranchesignalen (3.200 ontvangers)
- 12x full banner in de nieuwsbrief van Automotive Management 
- Bedrijfsabonnement op Automotive

Bruto waarde                      € 10.564,-
Tarief Partnership pakket 2021      €   6.699,-

Graag maken we voor u vrijblijvend een voorstel op maat. Dat kan al vanaf €1.000,-. Neem contact met ons op voor 
de mogelijkheden: sales@mobilitymedia.nl of 020 5800975.
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Het jaarlijkse Automotive Golf Event biedt 
sponsorpartners de mogelijkheid om hun 
relaties uit te nodigen voor een ontspannen 
dag tussen zo’n 100 ondernemers, direc-
teuren en managers van de belangrijkste 
autobedrijven, leasemaatschappijen en 
schadeherstellers van Nederland.

Automotive organiseert jaarlijks hét evene-
ment voor de Nederlandse lease- & fleetsec-
tor. Vast onderdeel van het programma is de 
uitreiking van de Leasemaatschappijen Top 
60. De plek om alle topmensen uit de lease-
branche te ontmoeten.

De Automotive Cycling Tour is een ontspan-
nen dag waarbij op een sportieve manier 
zichtbaarheid voor uw merk kan worden 
gerealiseerd bij 100 deelnemers uit de 
automotive sector. Partners kunnen relaties 
uitnodigen en netwerken met prospects.

Occasionverkoop is voor veel ondernemers 
de kurk waarop de zaak drijft. Door interna-
tionalisering en digitalisering is de handel in 
occasions topsport geworden, waarin kennis 
van en informatie over import, export, btw, 
bpm en online sales&marketing onontbeer-
lijk is. 

8

In 2021 vindt het Nationaal Automotive 
Congres plaats, het grootste evenement op 
de Automotive-kalender, dat alle sectoren 
in de branche verbindt. Verrassende top-
sprekers vanuit de ¬branche en daarbuiten, 
delen hun visie op alle ontwikkelingen die 
de sector raken. De dag staat onder leiding 
van RTL4-anchorman Peter van Zadelhoff. 
Voor onze sponsoren is dit evenement een 
unieke mogelijkheid om zich in de kijker te 
spelen bij de beslis¬sers in automotive 
retail. Om een optimale exposure voor,
 tijdens en na het evenement te kunnen bor-
gen, is het aantal partnerplaatsen beperkt.

Een belangrijk onderdeel van het Automotive platform vormen de events, waarbij we professionals in de branche met elkaar in contact brengen. 
Naast persoonlijk contact draait het bij onze seminars en congressen om het informeren en inspireren van de uiteenlopende doelgroepen. Dat 
doen we met kwalitatief hoogwaardige, relevante en verrassende content, waarbij ook ruimte is voor ontspanning en entertainment. Uiteraard 
voldoen de evenementen aan de RIVM richtlijnen. Indien de omstandigheden daar om vragen vinden evenementen (deels) online plaats. Hieronder 
de hoogtepunten van onze eventkalender 2021.

EVENTS

NATIONAAL AUTOMOTIVE CONGRES

Elk jaar komt de top van de schadebranche 
bijeen op het Schadeseminar.  Herstellers, 
verzekeraars, leasemaatschappijen en toe-
leveranciers; samen staan ze garant voor 
debat, inspiratie en een sterk branchege-
voel.

AUTOMOTIVE COLLISION EXPERIENCE

AUTOMOTIVE GOLF EVENT

AUTOMOTIVE LEASING EVENT

AUTOMOTIVE CYCLING EVENT

Nadat de editie 2020 wegens Covid helaas 
niet door kon gaan, organiseert 
Fleet&Mobility in 2021 weer dit live-event om 
stakeholders in de mobiliteit met elkaar te 
verbinden. Het evenement biedt een over-
zicht van trends en innovaties op het gebied 
van zakelijke mobiliteit. Daarbij staan con-
tent, netwerk én beleving centraal.

FUTURE FLEET&MOBILITY EXPERIENCE

Elk najaar organiseert Automotive het dea-
lerholdingseminar voor de top van de 
Nederlandse dealerwereld. Deelname is 
uitsluitend op uitnodiging. Voor sponsor-
partners een uitgelezen mogelijkheid om 
directe en persoonlijke contacten te leggen 
met de directies van de top-60 dealer-
bedrijven.

AUTOMOTIVE DEALERHOLDINGSEMINAR

AUTOMOTIVE REMARKETING NETWORK

Voor meer informatie over sponsor
mogelijkheden of andere vragen over onze 
evenementen kunt u contact opnemen met 
eventmanager Nel Jonk via 
nel@mobilitymedia.nl of (020)5800 979.

25 MEI

N.T.B.

9 NOV

25 NOV

4 MRT

9 NOV

N.T.B.

N.T.B.
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TARIEVEN 2021

MANAGEMENT

AANLEVERSPECIFICATIES

WERKPLAATS

Aanvullende tarieven
Cover 2 en 3   + 15%
Cover 4   + 25%
Voorkeurspositie   + 15%

Ingezonden mededeling (IM)
1/16 pagina FC liggend  € 485
1/8 pagina FC liggend pagina breed € 975
1/4 pagina FC staand  € 1.235
1/1 pagina FC bedrijfspresentatie* € 2.995
Andere formaten en uitingen op aanvraag

Inserts Vanaf € 2.195

Printmateriaal
Certified PDF (Tijdschriften Nederlands).  
Voor meer informatie: www.printarena.nl.

Aanleveren 
via traffic@mobilitymedia.nl

Formaten en afmetingen 

Aanvullende tarieven
Cover 2 en 3:    + 15%
Cover 4:    + 25%
Voorkeurspositie   + 15%

Ingezonden mededeling (IM)
1/16 pagina FC liggend  € 365
1/8 pagina FC liggend pagina breed € 715
1/4 pagina FC staand  € 1.075
1/1 pagina FC bedrijfspresentatie* € 2.410 
Andere formaten en uitingen op aanvraag

Inserts Vanaf € 2.195

Plaatsingen 1x 3x 6x
1/1 pagina € 2.325 € 1.995 € 1.825
1/2 pagina € 1.440 € 1.225 € 1.125
1/4 pagina €     815 €    695 €     615

*  Een bedrijfspresentatie geeft u de mogelijkheid om uw product of dienstverlenging uitgebreid en op een redactionele manier (ca. 400 woorden) 
onder de aandacht te brengen. Wij zorgen voor een professioneel tekstschrijver en een professionele vormgeving. Desgewenst regelen wij ook de 
fotografie.  

Maand Verschijning Deadline 
adv. Thema

Management Katern Werkplaats
JAN-FEB-MRT 19 FEB 05 FEB Remarketing / Occasions Equipment & aircoservice
APR-MEI 23 APR 09 APR Schadeherstel Garageformules
JUN-JUL 18 JUN 04 JUN Autobedrijf van de toekomst Connected car
AUG-SEP 27 AUG 13 AUG Marketing & retail Banden & wielen
OKT-NOV 22 OKT 08 OKT Leasing, finance & ICT Smeermiddelen
DEC 10 DEC 26 NOV Dealerspecial / Annual review Diagnose & revisie

Verschijningsschema Automotive 2021

PRINT

Plaatsingen 1x 3x 6x 9x
1/1 pagina € 2.895 € 2.475 € 2.195 €     -
1/2 pagina € 1.675 € 1.450 € 1.275 €     -

1/4 pagina €     965
€     835 €     730

€     -

Plaatsingen 1x 3x 6x

1/1 pagina € 2.995 € 2.575 € 2.275
1/2 pagina € 1.735 € 1.495 € 1.325
1/4 pagina €     995 €    865 €     750

Zetspiegel Formaat (breedte x hoogte)
1/1 pagina 210 x 285 mm
1/2 pagina liggend 190 x 130 mm
1/2 pagina staand 92 x 265 mm
1/4 pagina liggend 190 x 62 mm
1/4 pagina staand 92 x 130 mm
1/8 pagina 190 x 30 mm
1/16 pagina 92 x 30 mm

Bladspiegel (aflopend) Formaat (breedte x hoogte)

2/1 pagina                                  420 mm x 285mm**  
1/1 pagina 210 x 285 mm**

** Indien aflopend 5 mm rondom extra

Contactgegevens voor advertentie 
informatie
Romy Wielinga & William Widjaja
T +31 (0)20 5800 967
E traffic@mobilitymedia.nl
W www.mobilitymedia.nl

Contactgegevens voor sales  

Frank van Montfort & Leonore Wijsmuller
T +31 (0)20 5800 975
E sales@mobilitymedia.nl
W www.mobilitymedia.nl
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OVERIGE SERVICES

Personeelswerving
Met honderden vacatures en bijna 15.000 bezoekers per maand, is Jobmotive al jaren dé banenbank voor professionals in de mobiliteits-
branche. Jobmotive biedt een gevarieerd aantal wervingsmogelijkheden, geheel toegesneden op uw wensen. 

Een basisvacature plaatst u al voor € 199,-. Daarnaast zijn er verschillende opties om uw vacature door te plaatsen in onder andere de 
Automotive nieuwsbrief of op de IVA vacaturebank. Kijk op jobmotive.nl/campagne-opties voor alle advertentie mogelijkheden. 

Als uw bedrijf regelmatig vacatures heeft, dan is een jaarabonnement een voordeliger optie. Met een abonnement kunt u een jaar lang 
onbeperkt vacatures plaatsen. 

- tot 50 medewerkers:  € 499,- per jaar
-  51 tot 150 medewerkers  € 699,- per jaar
-  151 tot 500 medewerkers € 899,- per jaar
- Meer dan 500 medewerkers? Neem dan contact met ons op voor een voorstel op maat.

Interesse? Neem contact met ons op via 020 - 5800 967 of info@jobmotive.nl. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

Persberichtenservice
Automotive biedt bedrijven de gelegenheid om hun (product)nieuws zelf te publi ceren op 
internet en op de belangrijkste vaksite van de branche. Via Autobranchesignalen.nl, een sub-
domein van Automotive, kunnen bedrijven hun persbericht eenvoudig invoeren, inclusief een 
foto en een link naar de eigen website. De kop van het persbericht wordt automatisch doorge-
plaatst op de website van Automotive en eventueel op de site van vakblad Fleet&Mobility.

Tarieven o.b.v. aantal plaatsingen per kalenderjaar 
1x   € 150,-      
3x   € 399,-
5x     € 500,-

SIGNALEN
BRANCHE

Automotive is een uitgave van Mobility Media BV
Naritaweg 14, 1043 BZ Amsterdam
T: +31 (0) 20 5800 966 | E: sales@mobilitymedia.nl

Heeft u (product)nieuws maar niet de tijd of kennis om dit te vertalen naar een lezenswaardig 
persbericht? Mobility Media kan u ontzorgen bij het schrijven van professionele persbe richten. 
Neem contact met ons op voor een voorstel op maat: sales@mobilitymedia.nl of 020 5800 975.


