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New Skool Media is een Nederlandse uitgever van 18 special interest 

merken, allen autoriteit in hun community. Van natuurliefhebbers tot 

petrolheads, van hardcore fietsers tot aan zakelijke belissers. De merken 

bieden allen een platform met een printmagazine, events, een website 

en social kanalen.

E-Bike special 2021 #2:

Er is geen ontkomen meer aan: de e-bike groei blijft toenemen in 

Nederland. Voornaamste factoren, corona, verkeersdrukte, 

milieubewustzijn, gezondheidsredenen én de vergrijzing. De fietsen worden 

natuurlijk ook steeds beter, voordeliger, ruimer voorhanden en daarmee 

een serieuze factor in de mobiliteit van Nederland. Zowel voor werk als 

privé, stad als land, jong als oud, sportief als gemak.

E-Bike special 2021 #2



Print Special

• De E-Bike Special wordt bijgesloten bij 6 titels:

EW, 
Fiets Actief, 
Zin, 
Beleggers Belangen, 
Kijk en
Seasons. 

Hoge selectiviteit* in relevante doelgroep

Man/vrouw die aanschafplannen heeft voor 
E-bike in de komende twaalf maanden.

*) Selectiviteitsindex geeft aan hoe goed de doelgroep is vertegenwoordigd 
binnen de lezerskring van de geselecteerde magazines (basis= 100)

Channel 
selectiviteit * 

124,4

Bron: NPDM 2020
Populatie: 999.000 m/v I Steekproef: n= 1.214

Titelselectie en doelgroep

Bruto
Bereik

1.086.600

6
Titels



Hoog bereik en selectiviteit in relevante doelgroep

Man/vrouw die aanschafplannen heeft voor een fiets in de komende twaalf maanden.
New Skool Media *  heeft een hoger absoluut bereik en hoge selectiviteit onder de 
doelgroep “aanschafplannen fiets” dan de landelijke dagbladen.

*Beleggers Belangen, EW, Zin, FietsActief, Kijk en Seasons

Doelgroep: aanschafplannen fiets I Populatie: 1.879.000 I Steekproef: 2.166
Bron: NPDM 2020

Titelselectie en concurrentie
6

Titels

Hoog bereik 
in vergelijking 
met dagbladen

Doelgroep: ‘Aanschafplannen fiets’



Doelgroep  kenmerken

Hoge consumptie 
magazines

Man/vrouw die heeft 
aangegeven om binnen nu 
en twaalf maanden een 
E-bike aan te schaffen.

*) Selectiviteitsindex geeft aan hoe goed de doelgroep is vertegenwoordigd 
binnen de doelgroep ‘aanschafplannen E-bike’ (basis= 100)

Relevante doelgroep

Populatie: 999.000 m/v I Steekproef: n= 1.214
Bron: NPDM 2020



Doelgroep  kenmerken

Intensief fiets 
gebruik

*) Selectiviteitsindex geeft aan hoe goed de doelgroep is vertegenwoordigd 
binnen de doelgroep ‘aanschafplannen E-bike’ (basis= 100)

Man/vrouw die heeft 
aangegeven om binnen nu 
en twaalf maanden een 
E-bike aan te schaffen.

Relevante doelgroep

Populatie: 999.000 m/v I Steekproef: n= 1.214
Bron: NPDM 2020



Doelgroep  kenmerken

*) Selectiviteitsindex geeft aan hoe goed de doelgroep is vertegenwoordigd 
binnen de lezerskring van de geselecteerde magazines (basis= 100)

Channel = Zin, Seasons, KIJK, FietsActief, EW en Beleggers Belangen

Man/vrouw die heeft 
aangegeven 2 of meer 
uitstapjes (1-4 nachten) 
in binnenland te hebben 
gemaakt in het afgelopen 
jaar.

Populatie: 2.791.000 m/v I Steekproef: n= 3.438
Bron: NPDM 2020

Relevante doelgroep

Channel 
selectiviteit  *

129,9



Tarieven en specificaties

Print Special

• De E-Bike Special wordt bijgesloten bij 6 titels:

EW, 
Fiets Actief, 
Zin, 
Beleggers Belangen, 
Kijk en 
Seasons. 

Afmetingen bladspiegel (bxh)
1/1 148 x 210mm (A5 formaat)            
2/1 148 x 210mm - 148 x 210mm
+ 3 mm overvul in verband met de afsnede

Advertentiemateriaal: 
Digitale bestanden in bestandsformaat CertifiedPDF
Traffic@newskoolmedia.nl

Tarief 
1/2 

pagina
€ 3.100

Titels

Bereik

1.086.600

Optioneel:  Branded content 
Productiekosten vanaf € 750,-

€ 4.900,-

Media
waarde

€20.531,-

*) Tarieven zijn ex. BTW

Tarief 1/1 
pagina

€ 4.900,-

Tarief 
2/1 

pagina
€ 8.900

mailto:Traffic@newskoolmedia.nl


Publicatie data:

1  2  3  4  5  6  7  8  9  1 0  1 1  1 2  1 3  1 4  1 5  1 6  1 7  1 8  1 9  2 0

deadline materiaal : branded content 7 mei 2021, advertenties 19 mei 2021. 

juli 2021

1 8  1 9  2 0  2 1  2 2  2 3  2 4  2 5  2 6  2 7  2 8  2 9  3 0  

juni 2021



Voorbeelden partner content



sales@newskoolmedia.nl



Additionele mogelijkheden

Afhankelijk van de doelstellingen van de sponsor kunnen we t.a.v. 
branding/activatie het volgende aanvullend aanbieden.

Online 6 merken*:

• Bannercampagne (billboard/halfpage)
• Native inarticle (afrekenen o.b.v. quality view)
• Nieuwsbrief advertorial
• Facebook post
• Branded article/SEO artikel

Naast bereik/contact kunnen we sponsoren ook helpen met de productie 
van branded content.

*) campagne is uit te breiden naar meer merken van NSM o.b.v. relevant bereik



= index 67 match doelgroep 
voor de 33% wast betaal je niet 

Display ads Native in-article
(o.b.v. quality view 15 

seconden in-view)

Nieuwsbrief 
advertorial

Social post Branded item 
online

*) campagne is uit te breiden naar meer merken van NSM o.b.v. relevant bereik

Additionele mogelijkheden


