MEDIAKAART 2022

Routiers is hét merk voor zowel de kleine transportondernemer
(eigen rijders) als de professionele en betrokken chauffeur.
De lezers van Routiers hebben 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!

Routiers is een uitgave van:
BDUvakmedia | Marconistraat 33, 3771 AM Barneveld
0342-494911 | redactie@routiers.nl

INFORMEER NAAR DE MOGELIJKHEDEN!
Neem voor meer informatie contact op met onze media-adviseur:

Martin ten Hoven
06 46 11 82 59
m.t.hoven@bdu.nl

Verschijningsdatum

Deadline reserveren/

		

aanleveren .pdf

Nummer 1

do 24 februari 2022

do 10 februari 2022

Nummer 2

do 21 april 2022

do 7 april 2022

Nummer 3

do 23 juni 2022

do 9 juni 2022

do 15 september 2022

do 1 september 2022

Nummer 5

do 3 november 2022

do 20 oktober 2022

Nummer 6

do 15 december 2022

do 1 december 2022

WEBSITE

Nummer 4

BANNER

NIEUWSBRIEF

De nieuwsbrief van Routiers wordt zes keer per jaar
verzonden naar ruim 600 abonnees

ADVERTENTIETARIEVEN 2022 (excl. BTW)
1x

6x

1/1

€ 2.279,-

€ 1.696,-

1/2

€ 1.245,-

€ 901,-

1/4

€ 661,-

€ 530,-

Formaat in mm br. x h.
1/1 pagina

204 x 267

1/2 pagina

100 x 267

204 x 131

1/4 pagina

100 x 131

204 x 63

Bladspiegel: 240 x 290 mm
(+5mm overfill rondom i.v.m. afsnede)

(op home, of vervolgpagina)
Formaat: 980 x 120 pixels.
Bestandsformaten: jpg, .gif, animated.gif.
Voorzien van de url van de landingspagina.
Prijs: € 500,- per maand.

ADVERTORIAL
Een advertorial is een klikbare tekstadvertentie
die qua opmaak gelijkenis vertoont met de
redactionele inhoud van de nieuwsbrief.
Specificaties:
Tekst, max 250 tekens en high res afbeelding.
Voorzien van de url van de landingspagina

BANNER

Lees verder

Een full banner is een horizontaal
advertentieformaat, die bijna volledig over
de gehele breedte van de nieuwsbrief loopt.
Specificaties:
Formaat 600 x 75 pixels.
Voorzien van de url van de landingspagina.
Prijs: € 75,- per plaatsing

WWW.ROUTIERS.NL

FACEBOOK
Like onze Facebookpagina
‘Routiers: Voor professionals
in transport’ en volgt ons
ook op social media.

SOCIAL MEDIA

PRINT

Editie

