
Algemene informatie
Frequentie magazine:  6 keer per jaar
Frequentie nieuwsbrief:  6 keer per jaar 
Aantal pagina’s:   132 
Prijs:    € 5,25 
Uitgever:   F&L Media B.V. 
Website:    www.autoreview.nl/classiccars

Classic Cars
Classic Cars is een must-have voor de liefhebber van klassieke auto’s. 
Het magazine is een uitgave van Auto Review. Elke editie brengt het blad 
reportages, vergelijkende tests en aankoopadvies over spannende, tijdloze 
auto’s uit het verleden, haalbaar voor iedereen. Ook komen de visionaire 
makers en ingenieurs achter deze auto’s aan bod. Van de legendarische 
Fiat 500 tot de Chevrolet Impala, van de VW kever tot de Porsche 911, 
van de 2CV tot de Citroen DS. Kortom: al het moois uit het verleden.



Keep it original.

De Porsche 993 Turbo, 901 & 356 Speedster. 
Wie kan er nu beter zorgen voor uw Porsche - ongeacht welk type of bouwjaar - dan de offi ciële Porsche dealer? Als geen ander 

hebben wij de kennis in huis om uw Porsche perfect te onderhouden. Door gebruik van originele onderdelen en een uitstekend 

advies bent u altijd zeker van kwaliteit en weet u dankzij de serviceprijzen vooraf exact waar u aan toe bent. Want wat origineel is, 

moet origineel blijven. Kijk voor meer informatie op www.porsche.nl/classic
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Porsche Centrum Amsterdam Sijsjesbergweg 50, 1105 AL Amsterdam. Telefoon 020 4 911 911.
Porsche Classic Partner Eindhoven De Scheper 305, 5688 HP Oirschot. Telefoon 088 8 911 911.
Porsche Classic Center Gelderland Ressenerbroek 2, 6666 MR Heteren. Telefoon 026 356 0 901. 

Porsche Centrum Groningen Bornholmstraat 25, 9723 AW Groningen. Telefoon 050 8 537 911. 
Porsche Centrum Leusden Zuiderinslag 8, 3833 BP Leusden. Telefoon 033 4 949 911.

Porsche Centrum Maastricht Afrikalaan 37, 6199 AH Maastricht - Airport. Telefoon 043 8 000 911.
Porsche Classic Partner Rotterdam Landaulettestraat 9, 3063 NR Rotterdam. Telefoon 088 911 9 911.

Porsche Classic Partner Twente Vonderweg 33A, 7468 DC Enter. Telefoon 088 911 0 356.
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Doelgroep indicatie
•  Hoofdzakelijk mannen
•  Sociale klassen A, B1
•  Leeftijd tussen de 35 en 70 jaar
•  Grote autoliefhebber met 

behoefte aan kwalitatief 
hoogstaande informatie

Waarom adverteren in Classic Cars
De lezer van Classic Cars investeert veel tijd en geld in zijn klassieker 
en alles wat erbij hoort, zoals gereedschap en gadgets. Hij maakt samen 
met zijn vrouw graag tripjes met zijn oldtimer. Ze gaan regelmatig een 
weekendje weg of trekken er een dagje op uit. Elk jaar gaat hij met 
vrienden een toertocht maken. Alles wat hij leest in het magazine deelt hij 
graag met hen. Ook de nieuwste gadgets worden uitgebreid besproken. 

FACEBOOK.COM/KROONOIL

TWITTER.COM/KROONOIL

WWW.KROON-OIL.COM
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n mijn werk voor onze automagazines ben ik de afgelopen jaren veel 
mensen tegengekomen met een ernstige verslaving. Ik laat de ver-
meende alcoholverslaving van journalisten voor de goede orde maar 

even achterwege en doel op hun oldtimer-verslaving. Wanneer je eenmaal 
een klassieker hebt gekocht, lijkt het of je er nooit genoeg hebt. Voor veel 
mensen wordt het kopen en verkopen van klassiekers zelfs spannender dan 
het bezit ervan.

In sommige gevallen leidt dit tot tamelijk surrealistische situaties. Zo ken ik 
iemand die eindeloos zocht naar zijn zilverkleurige Mercedes op de parkeer-
plaats bij Schiphol, terwijl hij een paar dagen eerder toch echt met de  blauwe 
Volvo was gekomen. Het had niet veel gescheeld of hij had aangifte van dief-
stal gedaan, toen die 240 hem net op tijd wel erg bekend voor kwam.  

Niet veel van deze verzamelaars hebben voldoende ruimte bij hun huis om 
alle auto’s droog te stallen. Zij huren in de buurt (of minder in de buurt) 
 garageboxen voor hun auto’s, maar vergeten regelmatig welke auto nou 
 precies waar gestald staat. Dan sta je met ze voor een gesloten garage en 
is de verrassing groot wanneer de rode MG plaats heeft gemaakt voor de 
 groene Mini Cooper.

Een garage, ruimte voor een extra auto, een plekje om je auto te wassen of 
wat eenvoudige reparaties uit te voeren; het is niet de eerste eis waaraan een 
nieuw huis moet voldoen. Toch kan het handig zijn om de wensen ten aan-
zien van je (toekomstige) klassiekers in de zoektocht naar je nieuwe huis 
mee te nemen. De NVM geeft achter in deze uitgave wat handige tips. Houd 
er echter wel rekening mee, tegen een stevige verslaving is geen enkel huis 
opgewassen.

Arjan Kropman
hoofdredacteur

Voor veel mensen wordt 
het kopen en verkopen van 

klassiekers zelfs spannender 
dan het bezit ervan.

Ruimte 
voor 

verslaving
I
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Top 5 interessegebieden



belangrijke data
Editie Advertentie

deadline
Verschijnings
datum

Editie 24 2-jan-18 23-jan-18
Editie 25 5-mrt-18 27-mrt-18
Editie 26 7-mei-18 29-mei-18
Editie 27 2-jul-18 24-jul-18
Editie 28 27-aug-18 18-sep-18
Editie 29 5-nov-18 27-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 Print
Formaten Prijzen
1/1 pagina  (210 x 280 mm) € 995,-
Shopping € 330,-
Spectacular shopping: + 40% extra ruimte € 460,-
Advertorial vanaf € 1.745,-
2/1 pagina (420 x 280 mm) € 1.700,-
1/2 pagina (210 x 140 mm of 105 x 280 mm) € 600,-
1/4 pagina (105 x 140 mm of 53 x 280 mm) € 320,-
1/8 pagina (105 x 70 mm) € 170,-
1/16 pagina (52 x 70 mm) € 120,-
30% positioneringstarief op cover

tarieVen Online
Formaten Prijzen Run of 

Network
Branded content  € 900,-
Nieuwsbrief € 500,-
Social media post € 125,-
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

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.

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 

Classic Cars 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


