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INTRODUCTIE

Over Formule 1

De Formule 1-lezer

Formule 1 is al 25 jaar het snelste blad van
Nederland en toonaangevend op het gebied
van verslaggeving over de koningsklasse.
In deze periode heeft het magazine een vaste
lezerskern opgebouwd. Ook online heeft
formule1.nl een leidende positie. Magazine,
website en social media vormen gezamenlijk
hét Formule 1-platform van Nederland.

De lezer van Formule 1 is een man tussen de 15
en 50 jaar oud. Hij studeert nog of heeft een
afgeronde MBO- of HBO-opleiding. Hij is
geïnteresseerd in auto’s, voetbal, games en
films. In zijn vrije tijd houdt hij zich bezig met
autosport, vrienden, familie, sport en gamen.
Het overgrote deel van de lezers (circa 90
procent) bezoekt regelmatig een Grand Prix of
heeft er weleens een bezocht. De Grands Prix
van België en Duitsland zijn het meest populair
onder de lezers. Daarnaast bezoeken veel lezers
nationale autosportevenementen of beurzen.

Formule 1 bericht over alles wat met de
koningsklasse van de autosport te maken heeft.
Dit gebeurt op een wijze die past bij de sport:
kleurrijk, spectaculair, gedegen en met oog voor
detail. Alles door onze eigen verslaggevers en
fotografen ter plaatse.
Het magazine verschijnt 18 keer per jaar,
meestal kort na een Grand Prix. Elke editie
bevat interviews, achtergronden, Grand Prix-
reportages, technische analyses, fotopagina’s,
columns en historische artikelen. Op de website
staat dagelijks nieuws. Op deze wijze vullen
magazine en website elkaar perfect aan.

Lezerskern

De nadruk ligt op fraaie fotografie,
achtergrondverhalen, lifestyle en human
interest; elementen waarmee een magazine
zich kan onderscheiden ten opzichte van de
vele digitale media.

Geslacht: Mannen
Sociale klasse: B1, B2, C
Leeftijd: 15–50 jaar
Gezinsfase: Huishoudens met
en zonder kinderen

MAGAZINE

Planning Formule 1 en specials
Edities
02-2019
03-2019
04-2019
05-2019
06-2019
07-2019
08-2019
09-2019
10-2019
11-2019
12-2019
13-2019
14-2019
15-2019
16-2019
17-2019
18-2019
01-2019
Specials
Preview
Zomer
Jaaroverzicht

verschijndatum
31 januari 2019
21 maart 2019
4 april 2019
18 april 2019
2 mei 2019
16 mei 2019
30 mei 2019
13 juni 2019
4 juli 2019
18 juli 2019
8 augustus 2019
12 september 2019
3 oktober 2019
17 oktober 2019
7 november 2019
21 november 2019
5 december 2019
19 december 2019

deadline
21 januari 2019
11 maart 2019
25 maart 2019
8 april 2019
19 april 2019
6 mei 2019
20 mei 2019
31 mei 2019
24 juni 2019
8 juli 2019
29 juli 2019
2 september 2019
23 september 2019
7 oktober 2019
25 oktober 2019
8 november 2019
25 november 2019
9 december 2019

28 februari 2019
13 juni 2019
12 december 2019

14 februari 2019
29 mei 2019
5 december 2019

inhoud
winternummer
GP Australië
GP Bahrein
GP China
GP Azerbeidzjan
GP Spanje
GP Monaco
GP Canada
GP Frankrijk/Oostenrijk
GP Engeland
GP Duitsland/Hongarije
GP België/Italië
GP Singapore/Rusland
GP Japan
GP Mexico/Amerika
GP Brazilië
GP Abu Dhabi
Max Verstappen Special

Advertentietarieven
1/4
1/2
1/1
2/1 (spread)

€
810,€ 1.350,€ 2.250,€ 4.500,-

Formaten
(zetspiegel, aflopend)
1/4 vierkant
1/4 staand
1/2 liggend
1/2 staand
1/1

93
43
193
93
210

x
x
x
x
x

123,5
253
123,5
253
270

Formaten (bladspiegel)

Overig / Plusproposities
Voor plusproposities (bijsluiten van brochures, meehechten van folders of opplakken van antwoordkaarten)
en bijzondere advertentiemogelijkheden (advertorials, in opdracht gemaakte producties) zijn er diverse
opties op aanvraag. Wij denken daarin graag met u mee.

1/1
230 x 290
2/1 (spread)
460 x 290
Aflopend: s.v.p. 5 mm aan elke
zijde toevoegen i.v.m. de
afsnede. Teksten binnen de
zetspiegel plaatsen.

ONLINE

De webredactie van Formule 1 verzorgt
24 uur per dag nieuwsberichten en
live-verslagen vanaf de circuits. Alle races,
coureurs, teams en achtergronden binnen
de Formule 1-sport zijn te vinden op het
online platform van Formule 1. De echte
Formule 1-liefhebber vindt er altijd het
laatste nieuws, aangevuld met socialmediaberichten van de coureurs, teams
en de eigen redactieleden!
De website trekt maandelijks ongeveer
400.000 unieke bezoekers en heeft circa
1,2 miljoen pageviews.

Online tarieven
Op formule1.nl zijn meerdere
advertentiemogelijkheden:
Leaderboard (run of site)
Rectangle (run of site)
Advertorial website
(fixed, per week)
Advertorial nieuwsbrief
Dedicated nieuwsbrief
Rich media formats

€ 12,- CPM
€ 18,- CPM
€ 750,€ 500,€ 1.750,op aanvraag

SPECIALS

Preview Special

Schoolagenda

Zomerspecial

Jaaroverzicht

De Preview special verschijnt
elk jaar voorafgaand aan het
seizoen. Nieuwe auto’s, nieuwe
reglementen, nieuwe coureurs:
een compleet overzicht.
Kortom alles voor de show écht
van start gaat.

De Formule 1 Schoolagenda
verschijnt voor het nieuwe
schooljaar. Met informatie over
circuits, teams en coureurs,
meer dan honderd
schitterende foto’s, de
verjaardagen van coureurs en
uiteraard voor elke week een
dagplanning.

Aan het begin van de zomer
brengt Formule 1 een speciale
zomerspecial uit. Dit jaar is de
special geheel gewijd aan
Ayrton Senna die op 1 mei
1994 overleed op het circuit
van Imola. De zomerspecial is
een extra luxe uitgave,
voorzien van rug en dikker
papier.

Aan het einde van elk jaar
verschijnt het Formule 1
Jaaroverzicht. Met daarin een
terugblik op alle Grands Prix in
woord en beeld en uitgebreide
statistieken.
Een schitterend naslagwerk
van ruim 172 pagina’s.

1/1 pagina € 1.995,Oplage: 20.000
Deadline: 14 februari 2019
Verschijndatum: 28 februari
2019

1/1 pagina € 995,Oplage: 5.000
Deadline: 10 maart 2019
Verschijndatum: juli 2019

1/1 pagina € 1.995,Oplage: 20.000
Deadline: 29 mei 2019
Verschijndatum: 13 juni 2019

1/1 pagina € 1.995,Oplage: 22.000
Deadline: 5 december 2019
Verschijndatum: 12 december
2019

New Skool Media
Formule 1 is een uitgave van New Skool Media. New Skool Media is een
multimediale uitgeverij van consumentenmedia, die haar doelgroep via
tijdschriften, websites en evenementen bereikt. Tevens is New Skool
Media marketingpartner voor ondernemingen die hun specifieke
doelgroep effectief willen bedienen. Het portfolio van New Skool Media
bestaat uit merken als: Fiets, Truckstar, delicious., Zin, KIJK en Seasons.

Aanleveren materiaal
U kunt bij New Skool Media uw advertentiemateriaal geheel digitaal aanleveren, via onze
speciale advertentieportal. 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.
De aanleverspecificaties kunt u vinden op
http://www.newskoolmedia.nl/adverteren
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