Oplage: 5.000 exemplaren

Routiers is hét merk voor zowel de kleine transportondernemer (eigen rijders) als de professionele en betrokken chauffeur.
De lezers van Routiers hebben, als eigen ondernemer of als chauffeur in loondienst, het stuur in handen. Het zijn de
professionals uit het veld. Routiers biedt deze professionals een verbindend platform. Herkenbare reportages van chauffeurs
aan het werk worden afgewisseld met onderwerpen als; Veiligheid, Arbeidsomstandigheden, Wet- en regelgeving, Belading,
Opleiding/Code 95, Trucks en Tests. Routiers draagt bij aan het vergroten van expertise, kennis en professionaliteit. Geen
beleidstaal maar praktisch, informatief, herkenbaar en to the point! Medio december 2017 vormt de nieuwe website een
kennisbank met nuttige informatie over CAO, Code 95, actueel nieuws, bedrijfswagennieuws en daagt professionals uit om
hun passie voor het vak met elkaar te delen. Dit door het plaatsen van foto’s, video’s en hun verhaal.

VERKOOP:

MARTIN TEN HOVEN
0342 494291
m.t.hoven@bdu.nl

ACCOUNTMANAGER:

GERT-JAN BLOEMENDAL

0342 494807
g.bloemendal@bdu.nl

Advertentietarieven 2018
(in euro’s, per plaatsing, exclusief btw)

Verschijningsdata 2018
Nr.

Versch. datum

Inleverdatum

1x
1/1 pag. 2150
1/2 pag. 1175
1/4 pag. 		 625

1
2
3
4
5
6

16-02-2018
13-04-2018
22-06-2018
31-08-2018
26-10-2018
21-12-2018

26-01-2018
23-03-2018
01-06-2018
10-08-2018
05-10-2018					
30-11-2018

6x
1720
940
500

Formaat in mm br x h
1/1 pagina
1/2 pagina staand
1/2 pagina liggend
1/4 pagina staand
1/4 pagina liggend
1/8 pagina liggend

204 x 267
100 x 267
204 x 131
100 x 131
204 x 63
100 x 63

bladspiegel

240 x 290

Bij aanlevering van aflopend advertentiemateriaal rekening houden met 5 mm extra
overfill rondom i.v.m. de afsnede, uitgaande
van de bladspiegel.

vakmedia

Routiers Magazine
is een uitgave van:
BDUvakmedia
Marconistraat 33
3771 AM Barneveld
0342-494911

contractperiode: Eén jaar
materiaalkosten: Bovenstaande advertentietarieven zijn exclusief
materiaal-kosten voor advertenties. Kosten op aanvraag.
speciale posities: Speciale posities kunnen alleen na overleg met
BDU Vakmedia worden toegekend.
Bijzonderheden: Tarieven bijsluiter, meehechter en/of opplakker op
aanvraag.

