
tarieven

advertenties - promoties - plusproposities - banners - sociaal



Titel: Auto Motror Klassiek

Uitgever: Wilbers Publishing BV

Verschijningsfrequentie: 12x per jaar

Verschijningsdag: vrijdag (abonnees), dinsdag (winkel)

Omvang: minimaal 132 pagina’s

Abonnementsprijs: € 36 per jaar/€ 3 per nummer

Losse nummers: € 4,99

Prijs extra bewijsnummer: € 3,50 (exclusief BTW)

Materiaal: adverteren@amklassiek.nl

Formaat: 210 x 284 mm

Drukprocédé: rotatie offset

Papiersoort: binnenwerk 70 grams houthoudend 

gesatineerd MC, extra wit. Omslag 150 grams houtvrij gesati-

neerd MC.

Druk: full colour

Uitvoering: geniet, gelakte omslag

AAnLeVersPeciFicATies

Bladspiegel: 210 x 284mm

Zetspiegel: 180 x 252 mm

(Bij aflopende advertenties 3 mm afsnede rondom toevoe-

gen.)

Advertentiemateriaal: digitale bestanden in het bestandsfor-

maat Certified PDF tijdschriften Nederland. Een insert is pas

definitief als deze door Wilbers Publishing BV is goedgekeurd.

Auto Motor Klassiek is tegenwoordig veel meer
dan alleen een maandblad, een tijdschrift over
klassieke auto’s en motoren. Veel meer. Een
platform voor de klassiekerliefhebber, volledig
Nederlandstalig, dat niet alleen in print, maar ook
online, live en op social media een aanzienlijk en
specifiek bereik genereert. Want Auto Motor
Klassiek is ook de website, haar dagelijks
verstuurde nieuwsbrieven, de Facebookpagina en
de daaraan gelieerde groepen. En niet te vergeten
de evenementen. En daarmee uitermate geschikt
voor de verkoop of promotie van uw product,
website of klassieker(s). 

Nummer          Deadline             Verschijning
01-2018               05/12/2017              22/12/2017           
02-2018               02/01/2018              19/01/2018
03-2018               30/01/2018              16/02/2018
04-2018               06/03/2018              23/03/2018
05-2018               03/04/2018              20/04/2018
06-2018               08/05/2018              25/05/2018
07-2018               05/06/2018              22/06/2018
08-2018               03/07/2018              20/07/2018
09-2018               07/08/2018              24/08/2018
10-2018               04/09/2018              21/09/2018
11-2018               09/10/2018              26/10/2018
12-2018               06/11/2018              23/11/2018
01-2019               04/12/2018              21/12/2018

DEADLINES EN VERSCHIJNINGSDATA



Verspreide oplage: 40.000 exemplaren per maand

Gemiddeld bereik: > 100.000

TARIEVEN AM KLASSIEK MAGAZINE
(breedte x hoogte, kortingsstaffel aantal jaarlijkse plaatsingen x 1%)

1/1 pagina

€ 995 - 210 x 284 mm, exclusief 3 mm afloop rondom

1/2 pagina

€ 550 - 87 x 249 mm (staand) of 178 x 122 mm (liggend)

1/3 pagina

€ 450 - 57 x 249 mm (staand) of 180 x 81 mm (liggend) 

(alleen binnen redactionele pagina’s)

1/4 pagina

€ 350 - 87 x 122 mm (staand) of 178 x 59 mm (liggend)

- 41 x 249 mm (kolom, alleen tussen klassiekertjes) 

1/8 pagina

€ 195 - 87 x 59 mm

- 41 x 122 mm (kolom, alleen tussen klassiekertjes)

1/16 pagina

€ 95 - 41 x 59 mm (staand) of 87 x 25 mm

SPECIALS

Banner

€ 195 - 178 x 25 mm (banner, alleen tussen klassiekertjes)

Blokje

€ 45 - 42 x 42 mm (alleen tussen de klassiekertjes)

cover 2 of 3

€ 1.500 - 210 x 284 mm, exclusief 3 mm afloop rondom

cover 4

€ 2.000 - 210 x 284 mm, exclusief 3 mm afloop rondom



PLUSPROPOSITIES
(folder los insteken of meenieten)

          Omvang        Prijs

               2 pag.         € 85

               4 pag.        € 110

               6 pag.        € 120

               8 pag.        € 125

             12 pag.        € 135

             16 pag.        € 145

             20 pag.        € 160

             24 pag.        € 165

             32 pag.        € 185

saleskaart, prijs op aanvraag*

Plakkaart, vanaf € 65*

Prijzen plusproposities onder voorbehoud van een dummy

*  in combinatie met afname 1/1 pagina advertentie)

BIJZONDERHEDEN INSERTS
• Minimale afname is de actuele abonnee-oplage. Bij afname

van de abonnee-oplage wordt een toeslag van 15% bere-

kend

• De inserts dienen te allen tijde kleiner te zijn dan het blad-

formaat (210 x 284 mm).

• Na ontvangst van een dummy kan de definitieve prijs wor-

den doorgeven.

• De mogelijkheid om folders los in het blad te steken zonder

seal is afhankelijk van het gewicht van de folder.

• WP BV staat niet garant voor reeds gemaakte kosten van

de klant indien WP BV niet schriftelijk goedkeuring heeft

gegeven.

TOESLAG VERZENDKOSTEN
Bij het meelumbecken, opplakken of los insteken van een

pluspropositie zwaarder dan 25 gram gelden alleen voor

abonnementen de volgende toeslagen:

Toeslag per 1.000 ex. excl. btw

(Op toeslagen verzendkosten zijn geen kortingen van toepas-

sing)

25-50           € 10

51-75           € 16

76-100         € 26

101-125       € 35

126-150       € 45

151-175       € 55

176-200       € 65

201-225       € 75

ALGEMEEN
Alle in deze tariefkaart vermelde plusproposities worden

berekend op basis van de drukoplage. Bij sales- en plakkaar-

ten dient ten minste een 1/1 pagina te worden afgenomen.

Voor het aanleveren van plusproposities gelden de aanlever-

condities van de inserts, sachets et cetera, tenzij anders

overeengekomen met de afdeling Sales Support.



Op amklassiek.nl leest u alles over klassieke auto’s en moto-

ren. Dagelijks wordt het meest opvallende nieuws uit de klas-

siekerwereld gepubliceerd, aangevuld met de zeer uitgebrei-

de rubriek met vraag & aanbod van klassieke auto’s en moto-

ren. Volop techniek, evenementen, nieuwe regels & wetge-

ving en al het andere wat klassiekerliefhebbers bezighoudt

besproken.

Elke dag opnieuw wordt amklassiek.nl door duizenden

bezoekers bekeken en gelezen. Een mooie kans voor u als

bedrijf of vereniging om uw naamsbekendheid in een klap te

vergroten, een nieuw product te promoten of om aandacht te

vragen voor een aankomend evenement.

Door de flexibiliteit, interactie en het gerichte bereik is online

adverteren op amklassiek.nl een waardevolle aanvulling op

het adverteren in Auto Motor Klassiek. Op een eenvoudige en

kosten-efficiënte manier brengt u uw boodschap bij een zeer

grote groep klassiekerliefhebbers onder de aandacht en heeft

u de mogelijkheid tot interactie met uw doelgroep. Bovendien

is het resultaat direct meetbaar, handig!

We hebben dan ook een paar interessante mogelijkheden

voor u op rij gezet:

GESPONSORD BERICHT
Een gesponsord bericht is een tekst door u of een van de

Auto Motor Klassiek redactieleden geschreven over u, uw

bedrijf of uw producten en/of diensten. Zo’n bericht leest als

een redactioneel artikel, is doorgaans tussen de 3-500 woor-

den lang en kan 1-3 links bevatten naar de website van de

adverteerder of algemeen informatief. 

Prijs € 399,50 eenmalig

• Bijzonder hoge attentiewaarde

• Wordt bij bepaalde berichten ook gedeeld op de

Facebookpagina en -groepen gelieerd aan AMK.

• Vervaardigd door een van onze redacteuren

• Flat fee, u betaalt een keer

• Het bericht blijft altijd staan

LEADERBOARD BANNER
Super formaat, kop van de pagina

970×90 pixels, € 32 CPM (1000 pageviews)

Super formaat, voet van de pagina

970×90 pixels, € 27 CPM (1000 pageviews)

Normaal formaat, kop van de pagina

728×90 pixels, € 30 CPM (1000 pageviews)

Normaal formaat, voet van de pagina

728×90 pixels, € 25 CPM (1000 pageviews)

• Hoge attentiewaarde, vooral bij plaatsing in de kop

• Verhogen naams- en merkenbekendheid

• Actie / Conversie / Leads

• Creatieve vrijheid

RECTANGLE BANNER
Sidebar homepage, standaard pagina’s en berichten

300×250 pixels, € 28 CPM (1000 pageviews)

• Hoge attentiewaarde, vooral bij plaatsing in de kop

• Verhogen naams- en merkenbekendheid

• Creatieve vrijheid

WEBSITE AMKLASSIEK.NL & SOCIAL MEDIA



SOCIAL MEDIA

Auto Motor Klassiek heeft in de jaren dat zij op social media

aanwezig is een ruime en trouwe fanbase van Nederlandse

en Vlaamse klassiekerliefhebbers opgebouwd. Niet alleen op

de actieve Facebookpagina classiccars01, waarop dagelijks

nieuwe publicaties verschijnen. Maar ook aan Auto Motor

Klassiek gelieerde fangroepen waaronder

Oldtimerliefhebbers, Youngtimerliefhebbers en

Oldtimerstekoop. Tevens zijn wij aanwezig op andere social

networks, weliswaar minder groot. 

EMAIL

Onze nieuwsbrieven worden dagelijks door duizenden geïn-

teresseerde liefhebbers gelezen. In onze nieuwsbrieven zijn

diverse mogelijkheden om uw bedrijf of product te promoten. 

CONTENT BANNER
Inhoud standaard pagina’s en berichten

468×60 pixels, € 20 CPM (1000 pageviews)

• Hoge attentiewaarde door het formaat en de opvallende

plaats

• Verhogen naams- en merkenbekendheid

• Actie / Conversie / Leads

WALLPAPER AD
Homepage

Minimaal 1280 pixels breed, € 2.750 per maand

• Continu zichtbaar

• Enorme verhoging naamsbekendheid

• Creatieve vrijheid

GESPONSORD BERICHT
Op de Facebookpagina classiccars01: € 299

In de groepen Oldtimerliefhebbers, Oldtimerstekoop of

Youngtimerliefhebbers: € 2,99/duizend leden

• Groot bereik

• Naamsbekendheid

• Hoge gebruikersinteractie

DEEL- EN WINACTIE
Op de Facebookpagina classiccars01: 

€ 19,50/duizend bereikte mensen

(exclusief de te verloten items/kaarten)

• Groot bereik

• Opbouw goodwill

• Hoge gebruikersinteractie

Banner top: € 39,50/duizend adressen

Banner midden: € 34,50/duizend adressen

Banner onder: € 29,50/duizend adressen

Gesponsord bericht: € 49,50/duizend adressen

WEBSITE AMKLASSIEK.NL & SOCIAL MEDIA



Postbus 10 • 7070 AA Ulft

www.amklassiek.nl • info@amklassiek.nl

Contactpersonen:

Frank Bouckaert, +31 (0)6-12336452, frank@wilberspublishing.nl

Christina Djermor, advertenties@amklassiek.nl


