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Strategie
MOTORRIJDERS
INFORMEREN,
INSPIREREN EN
ACTIVEREN

‘Ik ben
op zoek
naar een andere
motor’

‘Ik wil wat
doen met
mijn
motor’

‘Ik zoek
wat voor op
en bij mijn
motor’

Over MOTO73
Een nieuw model motor? Gegarandeerd
dat je de test erover leest in MOTO73. De
redactie maakt tienduizenden kilometers
per jaar in binnen- en buitenland, zodat
we met recht als autoriteit een oordeel
kunnen vellen. In de vergelijkingstesten
gaat het er soms hard aan toe: welke
motor is nou eigenlijk de beste?
Naast de testen, die de ruggengraat van
het blad vormen, duiden we de techniek
van deze motoren en leert de lezer om
simpele klusjes aan zijn of haar motor zelf
uit te voeren. En wil de lezer een tweedehands motor kopen? Ook daarin zijn we
leidend. Zelfs voor een mooie toer- of
reisbestemming kan de lezer bij MOTO73
terecht. Routes en avontuur liggen voor
het oprapen.
Ook volgen we de motorsport op de voet.
Valentino Rossi en Marc Marquez, maar
ook Jeffrey Herlings en minder bekende
Nederlandse helden komen aan bod.
Deze brede formule wordt aangevuld met
opinie, interviews, reportages, producttesten en natuurlijk met aandacht voor de
motorrijder zelf.

MOTO73 is:

Kerngegevens

• Nieuwe motoren
• Motorsport
• Informatief
• Actueelel
• Feitelijk
• Nuchter
• Helpt bij keuzes maken
• Dichtbij

• Man/vrouw 91/9%
• Leeftijd: gemiddeld 54 jaar
• Inkomen: sociale klasse
B1, B2, C
• Frequentie: 26x per jaar
(2 dubbelnummers)
+ 1 special
• Gemiddeld verspreide oplage:
20.000 exemplaren

TT Special

Kerngegevens

In 2018 toverden we editie 12 om tot TT Special.
En dat was een succes! De special ging als een
speer in de losse verkoop en abonnees toonden
zich meer dan tevreden. In 2019 pakken we het
nog special-er aan, door ’m als extra editie gratis
aan te bieden aan onze abonnees. Zo verschijnt
editie 12 als reguliere MOTO73, met de TT Special
als extraatje er bij. Ook ligt de special ruim een
maand in de winkels. De inhoud? Niets anders
dan de TT, en alles wat daarmee te maken heeft;
van historische verhalen tot een programmaboekje en van Valentino Rossi tot Franco Uncini.

1/1 pagina: € 1.500,Drukoplage: 20.000 exemplaren
Formaat: 230*300 mm
Aanleverdatum materiaal: 8 mei 2019
Verschijningsdatum: 7 juni 2019

Over PROMOTOR
Motor rijden in Namibië? Of een mooie
tanktastocht in de rustieke Achterhoek?
Promotor is er bij, hoe dan ook. Geen reis
is te ver en geen bestemming te dichtbij
om er met een mooie route heen te kunnen rijden. Voor de lezer liggen de routes
voor het oprapen en de redactie heeft
oog voor de motorrijders die hun sporen
hebben verdiend. Sterke verhalen krijgen
ruim baan, net zoals motoren die de
zware last van verre reizen met verve
dragen.
Vergelijkingstesten focussen op
avontuur, comfort en bagage, terwijl
producttesten aan de orde van de dag
zijn: welk navigatiesysteem is nou
eigenlijk de beste? Promotor heeft het
antwoord en spreekt dat antwoord
volmondig uit, op een toon waardoor
de lezer zichzelf in het zadel waant.

Alleen een
motorrijder
begrijpt
waarom een
hond zijn
kop uit een
rijdende
auto steekt...

PROMOTOR is:
• Toeren
• Avontuur
• Reizen
• Vrijheid
• Clubgevoel

Kerngegevens
• Man/vrouw 91/9%
• Leeftijd: gemiddeld 58 jaar
• Inkomen: sociale klasse A, B1
• Frequentie: 10x per jaar
• Gemiddeld verspreide oplage:
15.000 exemplaren

Over Classic & Retro
Een luxe blad waarin schoonheid, avontuur,
herinneringen, sterke verhalen en helden
samengaan met vieze handen; dat is Classic
& Retro. Onder dit alles ligt de onbeperkte
liefde voor motoren. We belichten bekende en
vergeten motorhelden, snuiven tweetaktolie
en slaan geen evenement over.
De brede formule wordt keurig gedekt door
de titel: van klassiek tot retro. Er zijn nauwelijks motoren die niet aan bod komen, maar
altijd is de invalshoek er eentje met historisch
besef. Was vroeger alles beter? Soms voelt
het wel zo, en wij brengen de lezer graag terug
naar die mooie tijd. Een blad om te genieten,
een blad om te dromen.

Classic & Retro is:
• Emotie
• Vrijheid
• Lifestyle
• Humor
• Avontuurlijk
• Passioneel

Kerngegevens
• Mooie motoren
• Man/vrouw 96/4%
• Leeftijd: gemiddeld 58
• Inkomen: sociale klasse
B1, B2, C
• Frequentie: 6x per jaar
• Gemiddeld verspreide
oplage: 12.000 exemplaren

Motoren
lekken geen
olie. Ze
markeren
hun
territorium

SPECIFICATIES
Tarieven MOTO73, Promotor,
Classic & Retro
Plaatsingen
2/1 pagina
€ 2.850,1/1 pagina
€ 1.500,1/2 liggend
€ 925,1/2 staand
€ 925,1/4 pagina
€ 500,1/8 pagina
€ 275,- *
(* uitsluitend MOTO73 t/m #14/2019)
• Prijs per plaatsing exclusief BTW
• Prijzen zijn exclusief 15% bureaukorting
• Plusproposities op aanvraag

ONLINE
(prijzen en overige mogelijkheden op
aanvraag)
Nieuwsbrief
Leaderbord positie
Formaat 728 x 90 pixels
Aanleveren met losse URL
Website MotorNL (in pixels)
Leaderbord formaat 728 x 90
Rectangle formaat 300 x 250
Halfpage formaat 300 x 600
Overige specificaties
Run of network Motor.nl
Shared positie
Aanleveren met losse URL
Advertorial Motor.nl
Titel maximaal 40 tekens inclusief spaties
Tekst van het artikel maximaal 600 tekens
inclusief spaties
1 afbeelding van minimaal 1.200 x 800
pixels, vrij van tekst

Formaten

Formaten

Formaten

Bladspiegel in mm (b x h)
1/1 pagina: 230 x 300
2/1 pagina: 460 x 300
Aflopend: 5 mm aan elke zijde
toevoegen in verband met
afsnede en teksten altijd
binnen genoemde zetspiegels
houden. 2/1 pagina’s single
page aanleveren.

Bladspiegel in mm (b x h)
1/1 pagina: 230 x 300
2/1 pagina: 460 x 300
Aflopend: 5 mm aan elke zijde
toevoegen in verband met
afsnede en teksten altijd
binnen genoemde zetspiegels
houden. 2/1 pagina’s single
page aanleveren.

Bladspiegel in mm (b x h)
1/1 pagina: 210 x 274
2/1 pagina: 420 x 274
Aflopend: 5 mm aan elke
zijde toevoegen in verband
met afsnede en teksten altijd
binnen genoemde zetspiegels houden. 2/1 pagina’s
single page aanleveren.

Zetspiegel in mm (b x h)
1/1 pagina: 210 x 280
2/1 pagina: 440 x 280
1/2 liggend: 210 x 138
1/2 staand: 104 x 280
1/4 staand: 47 x 280
1/4 liggend: 210 x 65
1/4 vierkant: 100 x 135

Zetspiegel in mm (b x h)
1/1 pagina: 210 x 280
2/1 pagina: 440 x 280
1/2 liggend: 210 x 138
1/2 staand: 104 x 280
1/4 staand: 47 x 275
1/4 liggend: 206 x 65
1/4 vierkant: 100 x 135

Zetspiegel in mm (b x h)
1/1 pagina: 185 x 251
2/1 pagina: 398 x 251
1/2 liggend: 185 x 118
1/2 staand: 83 x 251
1/4 staand: 43 x 251
1/4 liggend: 185 x 57
1/4 vierkant: 90 x 121
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Promotor
EDITIE VERSCHIJNING
1
07/02/2019
2
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Classic & Retro
EDITIE VERSCHIJNING
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21
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MOTOR NL
Meer informatie/
reserveren

P ! TE

Exploitatie MotorNL
Nick Glättli
M: +31-(0)85-65 46 87
E: nick@pitemedia.nl
Events & Business Relations
Kaj Dijkhuizen
M: +31-(0)6-46 69 76 66
E: events@pitemedia.nl
Online publications
Maikel Sneek
M: +31-(0)6-28 45 04 82
E: maikel@pitemedia.nl
Advertenties magazines
MOTO73, Promotor en Classic&Retro
Olivier Blom
M: +31(0)6-17 45 06 27
E: olivier.blom@newskoolmedia.nl
Aanleveren materiaal
Uw advertentiemateriaal kunt u geheel
digitaal aanleveren via de speciale
advertentieportal van New Skool Media.
Uw certified PDF komt direct op de
goede plek terecht, er vindt direct
controle plaats en u houdt het overzicht
dat het materiaal door u verstuurd is.
Dit is sneller en geeft minder fouten. Bij
reservering van uw advertentie ontvangt
u alle informatie over aanlevering.
Adresgegevens
PiTE Media B.V.
Korte Noorderweg 29
1221 NA Hilversum
Bankrelatie: NL22 RABO 03 37 58 89 53
KvK nr: 67788661
BTW-nummer: NL857174174B01

MEDIA

Maatwerk
& plusproposities
PiTE Media biedt adverteerders
standaard advertentiemogelijkheden
op het MotorNL-mediaplatform.
Daarnaast biedt PiTE Media ook
maatwerk op advertentiegebied. Ook
voor plusproposities, zoals het
bijsluiten van brochures, meehechten
van folders, et cetera zijn diverse
mogelijkheden. Neem contact met
ons op om de mogelijkheden te
bespreken.

MotorNL TV & video
• RTL 7 - 6 afleveringen - 100.000 kijkers
per aflevering
• YouTube - 18.000 subscribers - 2.000.000 views
per jaar

MotorNL online
• 50.000 Nieuwsbriefabonnees
• 56.000 Facebook likes
• 2.600 Instagram volgers

MotorNL events
• Mega MotorTreffen 18 & 19 mei 2019
• Promotor Reizen

PiTE Media BV
‘Wij rijden, wij testen, wij reizen en wij
verbinden. Met het MotorNL-mediaplatform zijn wij het grootste motormediabedrijf van Nederland’
Motormagazines
• MOTO73
• Promotor Magazine
• Classic & Retro Motor Magazine

