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Procycling lezers
De lezers van Procycling zijn uitermate intensief bezig met 
het wielrennen. Sportief en altijd in voor een uitdaging zijn 
de voornaamste kenmerken van de doelgroep. De 
overwegend mannelijke lezers zijn tussen de 18 en 45 jaar, 
actief en gezond leven staat hoog in het vaandel.

Is internationaal hét toonaangevende tijdschrift over 
wielersport en staat dicht bij de hoofdrolspelers. We brengen 
de wielersport in beeld met interviews, reportages, 
vooruitblikken en achtergrondverhalen. Het magazine 
verschijnt voorafgaand aan de grote evenementen in de 
wielersport. Door de exclusieve fotografie en prachtige 
omgeving heeft het een glossy uitstraling. 

Sinds 2006 bekend van de Enige Officiële Tour de France Gids 
en maakt vanaf 2010 een uniek en ongeëvenaard 
Tourpakket. 



Ook dit jaar verschijnt de unieke TOUR DE 
FRANCE BOX.

In deze box vind je de Officiële Tour de 
France gids. Het 164 pagina's tellende 
magazine met hierin:
- Alle ploegen
- Etappe beschrijvingen
- Routekaarten
- Bergprofielen
- Tour verhalen
- Analyses

De TOUR DE FRANCE BOX is het ultieme pakket voor de ware 
wielerliefhebber met o.a. de volgende inhoud: 

• De Officiële Tour de France Gids 
2021 

• Etappe poster met alle etappes
• Boekje met Tourverhalen
• Diverse retroprints retroprints
• Mini scheurkalender

TOUR DE FRANCE BOX 2021

TOUR DE FRANCE special
82.000 exemplaren verkocht

in de losse verkoop.



Basistarief
in euro’s excl. BTW 

1/1 pagina € 3.456,-

1/2 pagina 63
2/1 pagina 187

Positie index

Voorkeurspositie 110
Spread in het hart 110
1e pagina rechts 110
Cover 2 of 3 120
Openingsspread 120
Cover 4 130
Uitklapcover* 280

*exclusief productiekosten –
op aanvraag

Formaat index

Technische informatie

Bladspiegel: 230 x 300 mm (b x h)

Advertentiemateriaal: 
digitale bestanden in 
bestandsformaat CertifiedPDF

Formaten en afmeting in mm
Formaat breedte x hoogte

Bladspiegel (schoonsnede)
1/2 staand 114 x 300
1/2 liggend 230 x 148
1/1 230 x 300
2/1 230 x 300 – 230 x 300
+ 3 mm overvul in verband met de afsnede

Product informatie                                                      

TOUR DE FRANCE BOX
Oplage 40.000 ex
In de winkel 25 mei

Aanleveren materiaal
Deelname op aanvraag, aanvragen voor 20 april

TOUR DE FRANCE Special
Oplage 110.000 ex
(40.000 in BOX & 70.000 abonnees en losse verkoop)

Aanleveren materiaal 28 april
In de winkel 20 mei

TOUR DE FRANCE BOX 2021



Contact

Voor meer informatie:

René Zaaijer
06 – 5794 9117
rene.zaaijer@newskoolmedia.nl


