OPLAGE: 1900 EXEMPLAREN

Touringcar & Bus, het vaktijdschrift over de touringcar en bus. Van trotse dubbeldekkers voor de lange afstand, grote en kleine
stads- en streekbussen tot luxe midi- en minibussen. Het vervoer van personen staat centraal met aandacht voor het materieel,
nieuwe technieken, wet- en regelgeving, ondernemerschap en vooral de bedrijven in dit veelomvattende werkveld. Aandacht
zal er ook zijn voor de man achter het stuur, naast de ondernemer vaak de beslissende factor waar het gaat om de aanschaf van
materieel. De verspreiding is onder touringcarbedrijven, OV-bedrijven, taxibedrijven, chauffeurs, adviesbureaus in het vervoer,
opleiders, aanbieders van materieel en toeleveranciers. Met ingang van 2019 verschijnt Touringcar & Bus ook in (Vlaams) België
en valt er in ‘controlled circulation’ bij 270 ‘autocar’- en openbaarvervoerbedrijven op de mat. Touringcar & Bus is lid van de
prestigieuze ‘International Bus, Minibus and Coach of the Year jury’. De jury bestaat al meer dan 25 jaar.

Advertentietarief per 1 januari 2022
(alle tarieven zijn in euro’s excl. BTW)
1/1 pagina
1/2 pagina
1/4 pagina

1.937
1.032
578

Toeslag
Omslag 2 en omslag 3: 10%
Omslag 4: 15%
Formaat in mm
1/1 pagina
1/2 pagina
1/4 pagina

bxh
204 x 267
204 x 131
204 x 63

bladspiegel:

240 x 290

Verschijningsdata 2022
Nr. 		
Verschijning
Editie 1:
23-02-2022
Editie 2:
20-04-2022
Editie 3:
29-06-2022
Editie 4:
24-08-2022
Editie 5:
29-09-2022
Editie 6:
07-12-2022

Sluitingsdatum
09-02-2022
06-04-2022
15-06-2022
10-08-2022
15-09-2022
23-11-2022

Reserveren
2 weken voor de verschijningsdatum.
100 x 267
100 x 131

Aanlevering advertentiemateriaal
2 weken voor de verschijningsdatum

Bij aflopend 5 mm overfill rondom i.v.m.
afsnede, teksten minimaal 10 mm binnen
de bladspiegel plaatsen.

UITGEVER/REDACTIE
Jos Haas Tekst & Communicatie
Buitenom 22b, 2512 XA DEN HAAG
m +31 (0)6 21 29 37 41
joshaas@planet.nl | t @JoshaasTekst

VERKOOP
Martin ten Hoven
tel: +31 (0)6 46 11 82 59
m.t.hoven@bdu.nl

