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World of eMobility

Evenement

De World of eMobility (WOE) is een 3 daags high-end b2b / b2c cross-over 

evenement, geheel gericht op 100% elektrisch, waterstof & solar aangedreven 

voertuigen (incl. vaartuigen en mobile werktuigen). Ook aanverwante 

producten en/of diensten als laadpalen, sharing programma’s, financieringen 

en energie aanbieders zijn onderdeel van WOE welke op 27, 28 en 29 oktober 

zal plaatsvinden in de EXPO Haarlemmermeer.

Magazine special 2022

In aanloop naar dit evenement zal New Skool Media het World of eMobility 

magazine uitgeven waarin bovengenoemde onderwerpen uitvoerig aan bod 

komen. New Skool Media is een van de grootste magazine uitgevers in 

Nederland. De WOE magazine zal worden meegestuurd naar abonnees van 

Beleggersbelangen, EW Magazine (voorheen Elsevier Weekblad), Fiets, Formule 

1, KIJK, Moto73 en Truckstar. Daarnaast zal dit magazine ook tijdens het 

evenement uitgedeeld worden aan de bezoekers.  



Doelgroepen & bereik 

Op basis van de NOM Print Doelgroep Monitor hebben we een selectie gemaakt 

van deze 7 magazine merken. Abonnees van deze merken zullen naast hun 

favoriete magazine ook de World of eMobility magazine editie thuis ontvangen. 

Deze merken scoren ver boven de norm (=100) op het gebied van milieu bewust 

producten kopen en interesse in duurzame vervoersmiddelen. 
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Profiel van de lezers

op basis van selectiviteitsindex

Opinie (helemaal mee eens): Ik ben bewust met het milieu bezig en/of

Producten die ik koop moeten het milieu niet belasten

Opinie (helemaal mee eens): Producten die ik koop moeten het milieu

niet belasten

Sterke interesse in duurzaamheid en auto's/motoren



Pakketten & tarieven 

Via dit magazine is het mogelijk om jouw boodschap, middels een advertentie of 

content, over te brengen. Hiervoor zijn de volgende 3 opties mogelijk.  

Indien New Skool Media de productie voor de content moet verzorgen zijn de 

additionele productiekosten € 950,-.

Opties A B C

Bereik* 522.000 522.000 522.000

Pagina(s) ½ 1/1 2/1 

Waarde € 4.788,- € 7.600,- € 14.200,-

Tarief deelnemers € 2.800,- € 3.900,- € 6.200,-

(* o.b.v. meeleesfactor 4,5, gemiddeld meeleesfactor van deze tijdschriften is 7,2) 



Planning 

Toezegging deelname in WOE magazine < 22 augustus 2022

Aanlevering input content < 22 augustus 2022

Aanlevering advertentie uiting < 1 september 2022

Publicatie magazine 6 - 29 oktober

Deelname aan WOE evenement? 

Indien je ook wilt deelnemen met een stand op het World of eMobility 

evenement vernemen wij het graag en koppelen wij je aan de juiste 

persoon binnen de WOE organisatie. 

Contactgegevens: 

Mail Sales@newskoolmedia.nl of bel 020 210 54 59.

mailto:Sales@newskoolmedia.nl

