
Algemene informatie
Frequentie magazine:  12 keer per jaar
Frequentie nieuwsbrief:  12 keer per jaar 
Aantal pagina’s:   148 
Prijs:    € 4,25 
Uitgever:   F&L Media B.V. 
Website:    www.autoreview.nl

Auto Review  
Het Auto Review platform onderscheidt zich van andere autoplatformen 
door het grote aanbod aan uitgebreide vergelijkende tests. Met de tests 
voorzien we tienduizenden lezers en volgers van relevante informatie. 
Het is zowel online als offline toegankelijk en aansprekend. De redactie 
zorgt voor objectieve informatie op een entertainende manier. Naast 
vergelijkende tests besteedt Auto Review aandacht aan pittige rij-
impressies, uitgebreide reportages, diepgaande achtergrondartikelen en 
informatie over lifestyle. 



Doelgroep indicatie
•  Hoofdzakelijk mannen
•  Mannen van alle leeftijden
•  Sociale klasse: A, B1, B2
•  Brede doelgroep die interesse 

heeft in auto’s, motoren, 
sport, computers en lifestyle 
producten

Surf naar www.autoreview.nl, klik op de Auto Trophy-banner en 
maak jouw keuze. Door de vragenlijst in zijn geheel in te vullen 
en te versturen ding je automatisch mee naar de internationale 
hoofdprijs van dit jaar: een Audi R8 V10 plus.
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Het beste design
Welke merken maakten 

volgens jou de afgelopen jaren de mooiste auto's?

Het beste automerk
Er kan maar een merk overall het beste zijn. Dit merk maakte op jou de afgelopen jaren 

de meeste indruk met zuinige, krachtige, bewonderenswaardige of prachtige auto's.
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www.autoreview.nl
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De voorspellende 
gave van de IAA 
De afgelopen jaren stond de IAA in Frankfurt voor een groot deel in het teken van elektrische auto's. Er wa-

ren minstens zo veel batterijen als banden op de beursvloer te vinden. Ook dit jaar zijn de elektrische 
en hybride auto's sterk vertegenwoordigd. Toch komt het grootste nieuws niet op het conto van de 

wereldverbeteraars op wielen. Elektrische auto's zie je niet meer alleen op de beursvloeren, maar ook 
gewoon op het asfalt. We zien ze eindelijk in het verkeer verschijnen, waar ze langzamerhand ge-
meengoed zullen worden. 

Maar welke trend valt er dan wel te bespeuren in het epicentrum van het auto-
nieuws? Opvallend is het aantal gloednieuwe luxe auto's. Jaguar en Bentley 
komen met de productiemodellen van hun eerste suv's. Mercedes toont de 
open S-klasse, Lamborghini doet hetzelfde met de Huracán en Rolls Royce 
komt met de open en superdeluxe Dawn. De opbloeiende Europese economie, 
de steady going Amerikaanse markt en de niet te stoppen groei van China (hoewel 
iets minder hard dan verwacht) geven de automerken weer vleugels. Met de nieu-
we modellen laten zij gelijk weer eens zien waar zij het echte geld denken te kun-
nen verdienen.

Een beurs als de IAA laat niet alleen zien wat is, maar vooral wat gaat komen. 
Elektrische auto's worden langzaam normaal en het zwaartepunt van de markt zal 
vanaf nu steeds verder richting stroom verschuiven. Daarnaast tekent zich er nu 
een hernieuwde markt af voor super-de-luxe auto's voor de allerrijkste bewoners 
van de wereld. Waar hun nieuwe speeltjes op rijden, doet er niet zo veel toe. 

“De Volkswagen Sharan mag dan een 
praktische mpv zijn, hij is behoorlijk 
grijs. Dat geldt zowel voor de kleur als 
de uitstraling.”
Pagina 46

“In de Alfa Romeo 4C Spider voel je 
alles wat er onder de wielen gebeurt. 
Toen we drie mieren overreden, voelden 
we bij twee dat het mannetjes waren.”
Pagina 74 

“Naast een kundig coureur op een 
legendarisch circuit, is het moeilijk 
om niet enthousiast te worden van de 
911 Carrera met turbo.” 
Pagina 92

ARJAN KROPMAN  VOORWOORD  

Remco
Nieuwenbroek

Bart
Smakman

Jaap 
Peters

Arjan Kropman
akropman@fnl.nl

“EV's zijn gemeengoed aan het 
worden. De merken laten nu zien 

waar ze echt geld mee willen 
verdienen.”
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Top 5 interessegebieden

Waarom adverteren in Auto Review
De gebruiker van Auto Review is een echte autoliefhebber die graag op de 
hoogte blijft van alle ontwikkelingen op het gebied van auto’s. Daarnaast 
wil hij de nieuwste technische snufjes en gadgets als eerste in huis hebben 
om deze uit te proberen. Thuis is hij niet de enige die het magazine leest. 
Zijn zoons maar ook de buurman lezen het magazine vaak even als ze het in 
de huiskamer zien liggen. Bovendien lezen zij ook de nieuwsbrief en maken 
ze regelmatig gebruik van de website. De Auto Review gebruiker wordt 
regelmatig om advies gevraagd bij de aanschaf van een auto. 

DE NIEUWE V40 BUSINESS SPORT

VOLVO V40 BUSINESS SPORT
LEVERBAAR VOOR € 29.995 | € 217 BIJTELLING PER MAAND

 
T4 190PK (140 KW) OF D3 150PK (110 KW)

BOEK EEN PROEFRIT OP VOLVOCARS.NL

DE NIEUWE V40 BUSINESS SPORT
TIJDELIJK AANBOD VAN ZWEEDS VERMOGEN 

Met de zeer complete V40 R-Design als basis verrast de krachtige 
V40 Business Sport de sportieve rijders. Uitgevoerd met onder 

andere Sensus navigatie, verwarmbare voorstoelen en gescheiden 
klimaatregeling. Deze gelimiteerde editie trekt extra aandacht door 

zijn speciale grille, dubbele uitlaat en een smaakvol interieur van leder 
en nubuck. Een temperamentvolle, sportieve en zeer complete V40.

Volvo V40 Business Sport vanaf € 29.995 (consumentenadviesprijs) of € 29.015 (fi scale waarde). Lease vanaf € 449 p.m., excl. btw en brandstof, o.b.v. Full Operational Lease, 60 mnd, 15.000 km p.j., Volvo Car Lease: 
020-65 873 10 (kantooruren). Wijzigingen voorbehouden. Raadpleeg voor meer informatie de verkoopvoorwaarden op www.volvocars.nl. Gem. verbruik: 3,6 – 5,6 l/100 km (27,8 - 18,2 km/l), gem. CO2-uitstoot resp. 96 - 128 g/km.

Autoreview_V40_BS_210x280mm.indd   1 11-07-17   16:46

DE BESTE GRIP, TIJDENS HET SLECHTSTE WEER

INFORMEER BIJ UW BANDENLEVERANCIER of kijk op www.vikingbanden.nl
VOOR LICHTMETALEN VELGEN kijk op www.interactionvelgen.nl

Een merk van de CONTINENTAL GROEP

DE VIKING SNOWTECH II, 
VOOR  DE BESTE PRESTATIES OP 

NAT EN BESNEEUWD WEGDEK
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TARIEVEN PRINT
Formaten Prijzen
1/1 pagina  (210 x 280 mm) € 2.950,-
Shopping € 980,-
Spectacular shopping: + 40% extra ruimte € 1.380,-
Advertorial vanaf € 3.700,-
2/1 pagina (420 x 280 mm) € 5.000,-
1/2 pagina (210 x 140 mm of 105 x 280 mm) € 1.800,-
1/4 pagina (105 x 140 mm of 53 x 280 mm) € 960,-
1/8 pagina (105 x 70 mm) € 520,-
1/16 pagina (52 x 70 mm) € 370,-
30% positioneringstarief op cover

bElANgRIjkE dATA
Editie Advertentie

deadline
Verschijnings
datum

Editie 2 15-jan-18 26-jan-18
Editie 3 12-feb-18 23-feb-18
Editie 4 12-mrt-18 23-mrt-18
Editie 5 9-apr-18 20-apr-18
Editie 6 14-mei-18 25-mei-18
Editie 7 11-jun-18 22-jun-18
Editie 8 16-jul-18 27-jul-18
Editie 9 13-aug-18 24-aug-18
Editie 10 17-sep-18 28-sep-18
Editie 11 15-okt-18 26-okt-18
Editie 12 12-nov-18 23-nov-18
•  Bekijk de actuele data op www.fnl.nl/data 
•  Deadline aanleveren shopping is 1 week voor de 

advertentiedeadline
•  Abonnees ontvangen het magazine 4 dagen eerder dan 

de verschijningsdatum

TARIEVEN ONlINE
Formaten Prijzen Run of 

Network
Nieuwsbrief item € 470,-
Social media post € 100,-
Leaderboard  (728 x 90 px) € 15,- € 13,-
Medium Rectangle  (300 x 250 px) € 20,- € 17,-
Billboard   (970 x 250 px) € 40,- € 34,-
Halfpage ad   (300 x 600 px) € 29,- € 25,-
Mobile banner  (320 x 50 px) € 18,- € 14,-
Roadblock (Leaderboard + Halfpage) € 45,- € 38,-
Homepage Take-over Op aanvraag
Premium  banners (creatieve formaten /  
targetgerichte plaatsingen)

Op aanvraag

PROmOTIEmOgElIjkhEdEN
Voorbeelden van mogelijkheden zijn:
•  Advertenties
•  Banner advertising
•  Advertorials
•  Inserts
•  Prijsvragen
•  Werfpremies

•  Lezersacties
•  Mail & win acties
•  Shopping
•  Vacatures
•  Nieuwsbrief
•  Product placement

Meer informatie over de verschillende commerciële  
en online mogelijkheden vindt u op  
www.fnl.nl/mogelijkheden 

AANlEVERsPEcIfIcATIEs AdVERTENTIEs
Advertentie dient aangeleverd te worden met rondom  
5 mm afloop, in CMYK kleuren, 300 dpi. Meer info vindt 
u op: www.fnl.nl/specificaties per e-mail naar ads@fnl.nl

Digitale bestanden aanleveren als gif, jpeg, png, flash of 
html5. Maximale bestandsgrootte 300 kb.

Auto Review biedt u als adverteerder de 
mogelijkheid om uw product, dienst of merk 
via verschillende kanalen onder de aandacht te 
brengen bij uw doelgroep. Uiteraard staan wij 
open voor nieuwe en verfrissende ideeën. Wij 
kijken graag met u naar de mogelijkheden en 
maken een op maat gemaakt plan. 

Voor specifieke wensen, aanleverspecificaties of het 
opmaken van advertenties en banners, neem contact  
op via telefoonnummer +31 (0)242404555 of stuur  
een email naar sales@fnl.nl 

WWW.fnlMEDIA.nl

F&L
MEDIA


