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Voor professionals in de autobranche

Feiten & cijfers
•  AM Magazine verschijnt 12x per jaar in een oplage van 7.500 

exemplaren
•  Meeleesfactor: 3.7
•  Automobielmanagement.nl wordt door ruim 50.000 unieke 

bezoekers per maand bezocht met ruim 150.000 pageviews
•  67% terugkerende en 33% nieuwe bezoekers per maand
•  De dagelijkse nieuwsbrief AM Update heeft een oplage van 

7.500
•  Jaarlijks organiseert AM een aantal vakevenementen:  

Driving Business Event, Driving Business Remarketing en  
Driving Business Aftermarket Event.

•  AM reikt jaarlijks vakprijzen uit:  
Zakenauto van het Jaar, sinds 1987 
Bestelauto van het Jaar, sinds 1990 
Beste Nieuwkomer van het Jaar, sinds 2001 
Occasion van het jaar, sinds 2016

•  AM brengt jaarlijks 2 onderzoeken uit: het Nationaal 
Zakenauto Onderzoek in samenwerking met het RDC en 
VNA en wordt uitgevoerd door VMS | Insight. En het Nationaal 
Occasion Onderzoek in samenwerking met VWE.

•  Op Twitter, LinkedIn en Facebook heeft AM ruim 8.000 
volgers.
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‘ De merkloyaliteit 
neemt toe’ 

‘ Europa betekent voor 
ons een procent of 10’

Online én occasions 
zijn de nieuwe 
prioriteiten

‘ Niet primair op prijs 
concurreren’

Wayne Gri�  ths, Seat

Roel de Vries, Nissan

Dealerday Congres, Verona

Algemeen directeur Opel 
Nederland Johan Claassen

THEMA
schade &

herstel

   ‘Samen de 
politiek beter    
   beïnvloeden’

Steven van Eijck, Rai Vereniging voorzitter

001-001_AM06_CVR.indd   1 15-06-17   14:52

Nieuwsbrief Website

Magazine

Bereik/Doelgroep
Met Automobiel Management bereikt 
u de beslissers binnen alle segmenten 
van de autobranche. Wij hebben het 
dan over de importeurs, dealers, 
leasemaatschappijen, fleetowners, 
universele garagisten, grossiers, 
schadeherstellers, overheidsinstellingen, 
wagenparkbeheerders, autoveilers, 
fabrikanten en zakelijke dienstverleners 
in de autobranche. Er is geen ander 
medium dat de totale kwalitatieve 
doelgroep weet te inspireren met een 
volledig crossmediaal platform dan 
Automobiel Management.

Automobiel Management is al ruim 30 jaar de toonaangevende informatiebron voor de autobranche in 
Nederland. De unieke combinatie van het vakblad, de website, de nieuwsbrieven, evenementen en sociale 
media maken Automobiel Management tot een autoriteit in de markt, die garant staat voor een scherp, 
eigenzinnig en actueel aanbod van nieuws & achtergronden. Automobiel Management organiseert 
jaarlijks de brancheprijzen Zaken- en Bestelauto van het Jaar en Beste Nieuwkomer van het Jaar.
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www.automobielmanagement.nl

‘  We willen als 
hub functioneren’

‘ AI moet kern-
competentie worden’

Bewust een 
buitenbeentje

‘ Grootste revolutie 
in de aftermarket’

Rob Buys, Auto Muntstad

Rolf Bulander, Bosch 

Subaru met EyeSight

Mario Fiems, beursmanager 
Equip Auto

100% 
elektrische 
bestelauto

‘Schaarste     aan goede 
 occasions’

Sales- en Marketingmanager Edward Dijkhuizen, Nimag

001-001_AM070817_Cover.indd   1 17-08-17   12:41
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Alle ballen op 
elektrifi catie bij VW

Reviews, 
zegen of vloek? 

Automarkt: 
minder groei, 
lagere loyaliteit

70 jaar mobiliteit

Of toch niet?

Hoe ga je om met toetsenbordridders

Analyse Car Market Insight

Pon viert feestje en blikt vooruit 

THEMA
Automatisering

‘E-commerce 
nog in de kinderschoenen’

Directeuren Ronald en Martin van Eck, MSR Consulting Group

001-001_AMK10_Cover.indd   1 05-10-17   15:03

AM richt zich op achtergronden, trends, data, ontwikkelingen en interviews met prominenten uit de 
autobranche. Onmisbaar voor de beleidsvragen van de ondernemer in de automotive branche.  
Scherp en analytisch en met professionele foto’s is AM het geweten van de branche.

Magazine

Redactionele Formule 
Automobiel Management brengt 
iedere maand onafhankelijke 
achtergrondinformatie en 
exclusieve analyses en cijfers 
vanuit de autobranche. AM maakt 
gebruik van een eigen netwerk van 
gespecialiseerde journalisten die in 
de branche uitstekend bekend staan. 
Kernwaarden voor AM zijn: kwaliteit, 
onafhankelijk, toegankelijk en 
exclusiviteit. Betrouwbare informatie 
die de ingrediënten zijn voor de 
toekomstplannen van de beleidsbepalers 
binnen de Nederlandse autobranche. 
Automobiel Management publiceert 
tweemaal per jaar een eigen onderzoek 
te weten het Nationaal Zakenauto 
Onderzoek in samenwerking met VNA 
en RDC en het Nationaal Occasion 
Onderzoek in samenwerking met VWE.

Lezersprofiel
•  Lezers van AM zijn voornamelijk werkzaam in de top van de autobranche en bekleden 

functies als: directie, management, salesmanagers, consultants & marketing managers

•  Het merendeel van de lezers is werkzaam bij merkdealers, universelen, 
leasemaatschappijen, importeurs, onderdelenleveranciers, schadeherstelbedrijven en de 
zakelijke dienstverlening

•  Automobiel Management heeft een zeer loyaal abonneebestand. Ruim 38% is al meer dan 
10 jaar abonnee en 26% al meer dan 5 jaar

•  De lezers zijn hoogopgeleid, 57% is HBO+ geschoold

Automobiel Management is hét vakblad voor het hoger management in de Nederlandse 
autobranche. AM verschijnt maandelijks met een oplage van 7.500 exemplaren en heeft  
een meeleesfactor van 3.7.
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 ‘We zijn geen 
premium merk’premium merk’

Opel-directeur Johan Claassen

THEMA

Transforming 

automotive leasing 

worldwide

betterbe.com

Beste Nieuwkomer  
van het Jaar 2018

Bestelauto van 
het Jaar 2018

Autoverkoper 
bungelt onderaan

Zakenauto van 
het Jaar 2018 

Franse SUV grootste verrassing

Drie merken domineren 
de kandidatenlijst

Consultant David Kain over 
imago verkopers

Koper maakt andere keuzes 
door 22 procent eenheidstarief

Driving 
Business

 ASTRA IS ZAKENAUTO VAN HET JAAR 2018

Zakenauto van 

Drie merken domineren 
de kandidatenlijst

001-001_AMK09_Cover.indd   1 21-09-17   13:28
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Tekstadvertorial dossiers
Automobiel Management brengt jaarlijks diverse 
online kennisdossiers uit. Dit is een verzameling 
nieuwsberichten over een bepaald thema aangevuld 
met aansprekende en toonaangevende artikelen. 
U kunt uw boodschap als advertorial opnemen 
binnen een dossier van Automobiel Management. 
Uw boodschap blijft een jaar lang staan binnen het 
dossier. De online dossiers in 2018 zijn:  
Carrière/ Opleiding | Banden, accu’s en accessoires | 
Remarketing | Financial services / Leasing |  
Aftermarket | Schade en herstel | Automatisering | 
Franchise / Concepten

Bedrijfsprofiel
Een uitgebreide vermelding van uw adresgegevens, 
omschrijving bedrijf en producten met maximaal 3 
foto’s.

Product van de Maand
Vermelding van uw logo + titel + tekst rechts op 
elke pagina in de website voor 1 maand + url waar 
deze naar toe moet verwijzen.

Website
Automobielmanagement.nl is dé site voor automobiel 
Nederland. Met ruim 150.000 pageviews per maand en 
50.000 unieke bezoekers brengt de website als eerste het 
laatste nieuws. 67% van de bezoekers zijn terugkerende 
bezoekers en 33% zijn nieuwe bezoekers. Onderstaand het 
overzicht van de online proposities die Automobiel 
Management biedt.

1 Leaderboard

4 Logo link

2 Large Rectangle

3 Full Banner

Kennispagina
Geheel eigen onderdeel (website) binnen de 
omgeving van automobielmanagement.nl. U lift 
mee op de hoge bezoekfrequentie en verblijfsduur 
op de website. Binnen de kennispagina kunt u uw 
eigen artikelen, producten en diensten, 
onderzoeken en blogs plaatsen. Uw kennispagina is 
ook bereikbaar via een logolink op de homepage.

Advertising
Formaten/mogelijkheden
1 Leaderboard Formaat: 728 × 90 pixels *
2 Large Rectangle Formaat: 336 × 280 pixels *
3 Full Banner Formaat: 468 × 60 pixels *
4 Logolink Formaat: 60 × 30 pixels* + 40 tekst  
karakters. 

* Bestandsgrootte voor alle banners: max. 
99 KB Bestandsformaten voor alle banners: 
gif, jpg, png** (resolutie max. 72 dpi) 

**  Voor de voorwaarden t.b.v. HTML5 creative 
specificaties verwijzen wij naar de algemene 
specificaties van MYbusinessmedia
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3 Tekstadvertorial

2 Beeld 
advertorial

1 Full Banner

Nieuwsbrieven
AM Update is de dagelijkse nieuwsbrief. Ruim 7.500 
professionals in de branche ontvangen 6x per week een 
compleet overzicht van het laatste en belangrijkste 
branchenieuws. Naast deze reguliere nieuwsbrieven worden 
er ook regelmatig themanieuwsbrieven verzonden.

Bannering

SPONSORED MAILING 
De sponsored mailing heeft het uiterlijk 
van de reguliere nieuwsbrief Automobiel 
Management met eigen tekst tussen 
redactionele onderdelen. U profiteert van het 
onafhankelijke karakter van de nieuwsbrief.
Maximaal 3 (nieuws)berichten in Word 
aanleveren van maximaal 250 karakters per 
bericht. (Spatie is ook een karakter)
Afbeeldingen: gif (animated en  
non-animated) of jpg (geen swf-formaat 
mogelijk) 50KB.

PARTNERMAILING
In eigen look & feel vanuit Automobiel 
Management database. Aangeleverd in 
HTML conform specificaties 
MYbusinessmedia. Indien geen HTML 
beschikbaar kunnen wij die voor u maken 
tegen meerprijs.

Partner- & Sponsored 
mailingen

Aanleverrichtlijnen en 
leveringsvoorwaarden
•  Aanleveren materiaal voor zowel  

print als online opdrachten:  
Arwin Veldkamp,  
orders@automobielmanagement.nl,  
0570-504 354.

•  Bij iedere opdracht levert de adverteer-
der de URL aan waarnaar de online-
advertentie moet linken.

•  De benodigde resolutie van gif-, jpg-  
en png-bestanden is 72 dpi.  
Niet groter dan 99KB.

•  Advertenties moeten aangeleverd 
worden in Certified PDF. Gebruik alleen 
CMYK-kleuren. Minimale resolutie  
300 dpi.

Formaten
 1 Full Banner 468 x 60 px, max. 99KB, gif(non-animated), jpg
 2 Beeld advertorial  135x 200 px, max 99 KB, gif (non-animated), jpg
 3 Tekstadvertorial

TEKSTADVERTORIAL
Deze is opgemaakt als een nieuwsbericht en staat tussen redactioneel nieuws en 
bevat een wervende tekst van ongeveer drie regels. Deze tekst wordt door mid-
del van een ‘lees meer’ hyperlink naar de bijbehorende online advertorial op 
Automobielmanagement.nl gelinkt.
De Tekstadvertorial: links een afbeelding, een kopregel en een korte tekst.
Afbeelding: 75x75 px
Bestandsformaten: gif (non-animated), jpg
Bestandsgrootte: max. 50KB
Tekst: in Word aanleveren
Kopregel: 45 karakters (incl. spaties)
Bericht: 200 karakters (incl. spaties) + url verwijzing
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Datum: 12 december 2018
Onderzoek: in ontwikkeling. Waardering: 7,5
Tijdens dit congres komen actuele thema’s aan 
bod die relevant zijn voor de automotive 

aftermarket. In toenemende mate het deel van de branche dat bepalend is voor de 
levensvatbaarheid van de autowereld. Deelnemers komen voor een belangrijk deel 
uit de wereld van de automotive aftermarket zoals merkgebonden dealerbedrijven, 
universele bedrijven en franchiseorganisaties, lease & fleet, remarketing, 
automatisering en onderwijs.

Automobiel Management organiseert jaarlijks diverse evenementen met elk een eigen thema en bedoeld 
voor management en directie in de autobranche. Naast informatieve en inspirerende presentaties zorgen 
we bij alle evenementen voor optimale netwerkgelegenheid. Ook in 2018 kan de doelgroep van AM op 
uitnodiging weer deelnemen aan deze belangrijkste vakevenementen. Daarnaast is Automobiel 
Management elk jaar te vinden op de grotere automotive beurzen en evenementen in Nederland.

Voor meer informatie en de  
mogelijkheden op gebied van  
evenementen, zie ook onze separate 
evenementen brochures.  
Of neem contact op met Joop Sluiter,  
j.sluiter@mybusinessmedia.nl, 
06-533 74 234

Datum: 26 september 2018
Brancheprijzen: Zakenauto van het Jaar, 
Bedrijfsauto van het Jaar  

en Beste Nieuwkomer Onderzoek: Nationale Zakenauto Onderzoek ism RDC  
en VNA. Waardering: 8,7
Driving Business is hét branchefeest van het jaar! De genodigden bestaan voor het 
overgrote deel uit directeuren en senior managers uit de wereld van fleet & lease, 
auto importeurs en dealer(holding)s en de toeleverende bedrijven uit de sectoren 
personen- en bestelauto’s. Het evenement heeft een feestelijke sfeer en een hoog 
netwerkgehalte. Vaste peiler op dit evenement is de presentatie van het Nationaal 
Zakenauto Onderzoek dat in samenwerking met RDC en VNA wordt gedaan onder 
duizenden zakelijke rijders.  

Evenementen & Congressen

Datum:27 juni 2018
Brancheprijs: Occasion van het Jaar  
Onderzoek: Nationale Occasion Onderzoek 
ism VWE. Waardering: 8,3

Sinds 2016 organiseert Automobiel Management het Driving Business Remarketing 
event. Natuurlijk is remarketing geen onbekend terrein voor Automobiel 
Management. Zo staat er al jaren het Nationale Occasion Onderzoek op naam van 
Automobiel Management en VWE. Dit onderzoek is dan ook één van de onderdelen 
van Driving Business Remarketing. Het event wordt in nauw overleg met de branche 
georganiseerd, zodat de bezoekers er zeker van kunnen zijn dat het die onderwerpen 
behandelt die de branche het hoofd moeten bieden. De bezoekers worden op functie 
geselecteerd en zullen het gehele event onze gast zijn. Zoals onze gasten gewend zijn, 
zorgen we voor een uitgelezen programma, goed gezelschap, uitstekende catering en 
enkele verrassingen. 
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 1x 3x 6x

2/1 pagina € 2.995,- € 2.750,- € 2.500,-
1/1 pagina € 2.150,- € 1.750,- € 1.500,-
1/2 pagina € 1.395,- € 1.150,- € 1.000,-
1/4 pagina € 895,- € 825,- € 750,-

• Meehechter:  vanaf € 2.000,-
• Bijsluiter:  vanaf € 1.500,-
• Extra omslag: vanaf € 1.995,- 
• Speciale editie: op aanvraag

Website (obv 35.000 impressies)
Logolink:  € 425,-
Fullbanner:  € 895,-
Leaderboard:  € 1.350,-
Large Rectangle:  € 1.250,- 
Rich Media Banner:  op aanvraag 
Kennispagina:  € 3.750,- (obv 1 jaar)
Bedrijfsprofiel:  € 395,- (obv 1 jaar)
Tekstadvertorial dossier:  € 395,- (obv 1 jaar)
Product v/d maand:  € 1.995,- 
Footer Leaderbord:  € 1.350,-

Online vacatures
Plaats 1 vacature:  € 95,-
Plaats 5 vacatures:  € 399,-
Plaats 10 vacatures:  € 750,-

Nieuwsbrief (obv 6 edities)
Fullbanner:  € 795,- 
Advertorial:  € 895,- 
Tekstadvertorial: € 995,-
Partnermailing: vanaf € 0,50 per adres
Sponsormailing:  € 2.995,-
Themanieuwsbrief: € 2.995,-

Advertentietarieven (alle tarieven exclusief btw, wijzigingen voorbehouden)

Formaten
• Bladspiegel  230 × 275 mm
• 1/1 pagina (zetspiegel) 202 × 242 mm
• 1/2 pagina staand  98 × 242 mm
• 1/2 pagina liggend  202 × 118 mm
• 1/4 pagina staand  98 × 118 mm
• 1/4 pagina liggend  202 × 56 mm

Aflopende formaten
(exclusief 3 mm afloop rondom)
• 2/1 pagina  460 × 275 mm
• 1/1 pagina  230 × 275 mm

IM advertenties
• Maat 1  46 × 56 mm
• Maat 2  98 × 56 mm
• Maat 3  202 × 56 mm
• Maat 4  46 × 181 mm

Aanleverspecificaties
Aanleveren materiaal voor zowel print als online opdrachten: 
Arwin Veldkamp, orders@automobielmanagement.nl, 
0570- 504 354 
Afwijkingen van de standaardformaten zoals hier beschreven,  
leveren extra werk, risico’s en kosten op die voor rekening zijn van  
de opdrachtgever. Advertenties moeten aangeleverd worden in 
Certified PDF, alléén in CMYK-kleuren, minimale resolutie 300 dpi. 
Voor het opmaken van advertenties worden kosten in rekening 
gebracht.

Belangrijke data en tarieven

1/2

IM
4

IM 2IM 1

IM 3

1/4

1/1
ZETSPIEGEL

202 × 242 mm

  Sluiting  Verschijning Verschijning
Editie  Thema/Special Magazine Magazine Thema Nieuwsbrief
1 Carrière/Opleidingen 10 jan 26 jan 28 jan
1A  Auto Prof Gorinchem 10 jan 26 jan 28 jan
2 Recycling/Revisie 2 feb 23 feb 25 feb
3 Occasions 2 mrt 23 mrt  25 mrt
4 Financial Services/Leasing 5 apr 27 apr 29 apr
5 Aftermarket 2 mei 25 mei 27 mei
6 Schadeherstel 31 mei 22 jun 24 jun
7/8 Reguliere editie 3 aug 24 aug 
9 Driving Business  7 sep 28 sep 
10 Automatisering 5 okt 26 okt 28 okt
10A Auto Prof Hardenberg 
11 Franchise/Formules  2 nov 23 nov 25 nov
12 Eindejaarseditie 27 nov 18 dec 

<      230 × 275 mm      >

Tarieven Online
(alle tarieven exclusief btw, wijzigingen voorbehouden)

1/4

1/2

IM advertenties

• IM maat 1:  € 175,-
• IM maat 2:  € 225,-
• IM maat 3:  € 295,-
• IM maat 4:  € 550,-
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Meer weten over adverteren inAutomobiel Management? 
Neem contact op met het salesteam: 
Joop Sluiter      Tel. 06-53374234  Email: j.sluiter@mybusinessmedia.nl
Ruud Mosetti  Tel. 0570-504341  Email: r.mosetti@mybusinessmedia.nl

Automobiel Management: 
Mr. H.F. de Boerlaan 28, 7417 DA Deventer, T. 0570-504300
E. info@automobielmanagement.nl


