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DE FIETS

BIKE explorer richt zich niet op een specifiek type fiets, je
komt in het magazine dus zowel de city-, tour-, mountainbike-,
race- en gravelfiets tegen. Al dan niet in een E-uitvoering. In
het magazine is natuurlijk ruim aandacht voor de nieuwste
modellen en accessoires. We brengen elk nummer nieuws,
productinformatie, testen en leuke winacties.

De lezers van BIKE explorer besteden de nodige tijd en
geld aan het onderhoud van de fiets. Tips voor onderhoud,
accessoires en alle producten die bijdragen aan comfort
en nog meer genieten van de hobby zijn welkom. Onze
lezers zijn te vinden in alle lagen van de bevolking, met als
gemeenschappelijke deler dat ze graag veel op pad zijn en
nieuwe gebieden, routes en hotspots ontdekken op de fiets
en daar graag een budget voor vrijmaken.
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Hanzefietsroute Rondje van 3.000 km door Nederland en Duitsland - Test: Zonnebrillen - Bikepacking Alpen Op eenzame hoogte - Vrouw zoekt Fiets Over de (on)zin van vrouwenfietsen

BIKE explorer wil de lezer inspireren om dicht bij huis
op abonnee!
pad
Word
te gaan, maar ook in de landen om ons heen. De artikelen
richten zich op de mooiste gebieden in Nederland, België € 16,95
en Duitsland. En natuurlijk kijken we ook in de landen iets
verder van huis, zoals Noord-Italië, Oostenrijk, Zwitserland,
Luxemburg, Frankrijk. De fietsgebieden in deze Europese
landen vormen de kern van BIKE explorer. Wat niet wil
zeggen dat de redactie een mooie regio in een van de andere
landen van Europa, zoals Portugal, Spanje, Italië (rest), UK,
Ierland, Noorwegen, Zweden of Denemarken links laat liggen.
En natuurlijk zal ook een wereldfietser zijn of haar verhaal
publiceren over een fietsreis buiten Europa.
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DE BESTEMMINGEN

Voor onze lezers is de fiets synoniem voor avontuur,
ontdekking en vrijheid. Ze gaan graag alleen, met partner,
familie of vrienden op pad voor de belevenissen. Actief,
recreatief en genieten staan voorop.

BP

magazine voor de
avontuurlijke fietser
Nr 3 € 6,49

BIKE explorer is een echt special interest magazine voor de
fietser die net wat meer wil. ‘explorer’ geeft de mindset van
de titel aan, inspiratie, informatie en advies. Centraal in elk
artikel of rubriek staat ‘exploring’: nieuw(-s), ontdekking,
beleving, ervaren.

DOELGROEP

De lezer van BIKE explorer woont in Nederland of Vlaanderen
en is een recreatieve fietser die het fietsen als primaire
hobby heeft. Hij/zij besteedt hier in de vrije tijd, weekenden
en vakanties veel tijd aan.

NOV/DEC 2021

BIKE EXPLORER

BIKE explorer is hét magazine in Nederland en België voor
de recreatieve, avontuurlijke fietser. Verspreiding gaat 4x
per jaar in een oplage van 10.000 exemplaren in print en als
digitaal magazine via abonnees, kioskverkoop en via onze
samenwerkingspartners

De nieuwe vrijheid
Niks moet, (bijna) alles kan met de gravelbike

Bikepacking op
eenzame hoogte
Fietsavontuur door
de Franse Alpen
Test:
XXXL Sportbrillen

Vrouw zoekt Fiets
Over de (on)zin van
vrouwenfietsen
Hanzefietsroute
Rondje van 3.000 km door
Nederland en Duitsland

Titel
		BIKE explorer
Ondertitel		
magazine voor de
			
avontuurlijke fietser
Uitgever			
Virtùmedia B.V.
Verschijningsfrequentie 4 x per jaar
Abonnementsprijs
€ 24,95 per jaar

ADVERTENTIEFORMATEN EN PRIJZEN
Formaat
1/1 pag
1/2 pag. staand
1/2 pag. liggend
1/4 pag. staand
1/8 pag. liggend
* Alle prijzen zijn excl. BTW.

b x h in mm
215 x 280**
92,5 x 250,5
190 x 121
92,5 x 121
92,5 x 58

Tarief *
€ 950,–
€ 500,–
€ 500,–
€ 300,–
€ 150,–

** 5 mm afloop noodzakelijk.

BIKE EXPLORER DIGITAAL

Standaard verschijnt naast elke print editie ook een digitale
editie. Van elk onderdeel van het magazine wordt content
geselecteerd zodat het digitale magazine representatief is
voor het print magazine. Naast de infotorials van partners
worden hierin ook advertenties toegevoegd.
Deze digitale nummers worden ook aangeboden aan de
abonnees en ‘ter kennismaking’ in de doelgroep selectief
verspreid voor extra bereik en voor abonneewerving.
Bereik 200.000 via social media en
eigen website / nieuwsbrief

AANVULLENDE TARIEVEN

Tarieven voor specials, bijsluiters, meehechters of
advertorials: op aanvraag
Pagina IV omslag
Voorkeursplaatsing

+20%
+10%

TECHNISCHE GEGEVENS

Drukprocédé
offset
Papiersoort
Binnenwerk 100 gr houtvrij silk MC
		Cover 170 gr houtvrij silk MC
Bladspiegel
215 mm x 280 mm
Zetspiegel
190 x 250,5 mm

AANLEVEREN MATERIAAL

Digitaal advertentiemateriaal aanleveren als certified pdf,
300 dpi. (of Adobe InDesign, EPS of TIFF). Let u er bij
kleurenadvertenties op, dat U geen RGB-kleuren gebruikt
of naast full colour nog steunkleuren toevoegt. Alleen
CMYK-kleuren. Prijzen zijn exclusief BTW. Aanleveren bij:
traffic@virtumedia.nl (o.v.v. titel en editienummer).

VERSCHIJNINGSDATA 2022
Nummer
1
2
3
4

Verschijningsdatum
25 februari
29 april
24 juni
02 september

CONTACT

Klaartje Grol 		
T +31 (0)30 - 307 22 48
E kgrol@virtumedia.nl

		

Mariska Jankovits 		
T +31 (0)30 - 693 11 77
		
E mjankovits@virtumedia.nl

Aanleverdatum
31 januari
04 april
30 mei
08 augustus

Uitgave van 		

Virtùmedia B.V.

BANNERS
Soort

Banner
Rectangle
Leaderboard

b x h in pixels

Tarief *

300 x 100
(max. 30 KB)
300 x 250
(max. 30 KB)
728 x 90
(max. 50 KB)

€ 250,–
per maand
€ 425,–
per maand
€ 575,–
per maand

* Alle prijzen zijn exclusief BTW ** Verschijnt op alle pagina’s.

OVERIGE ADVERTENTIE MOGELIJKHEDEN

E-MAILNIEUWSBRIEF
Item in de e-mailnieuwsbrief. Aanleveren:
-	 60 woorden + link
-	 Een rechtenvrije liggende afbeelding van 550 pixels breed
Prijs: € 100,–
ONLINE ADVERTORIAL
Online advertorial bevat 200 tot 400 woorden:
Prijs: € 350,–

verwijzen. Bij een groot aanbod aan banners hanteren wij
een carrouselsysteem. Acceptatie van opdrachten en
plaatsing van banners is naar het oordeel van de beheerder.
Alle online advertenties dienen tenminste één week voor
afgesproken plaatsingsdatum aangeleverd te zijn via
traffic@virtumedia.nl (o.v.v. titel website en plaatsingsperiode) als aparte bijlage in de mail, bij voorkeur als zipbestand.

CONTACT

Klaartje Grol 		
T +31 (0)30 - 307 22 48
E kgrol@virtumedia.nl

		

Mariska Jankovits 		
T +31 (0)30 - 693 11 77
		
E mjankovits@virtumedia.nl		
BIKE explorer is onderdeel van: Virtùmedia B.V.
www.bikeexplorer.nl
www.virtumedia.nl

Als onze redactie de tekst schrijft is de prijs daarvoor:
Prijs
€ 75,–
Prijzen zijn exclusief BTW.

AANLEVEREN MATERIAAL

Banners aanleveren in 72dpi als jpg, gif, png (flash uitsluitend
na voorafgaand overleg). Aanleveren in de juiste bestands
grootte met de link waarnaar de banner of button moet

Onze algemene voorwaarden zijn te allen tijde van toepassing.
https://virtumedia.nl/algemene-advertentievoorwaarden

