Over kilometers & kuitenbijters
Op papier en online

MEDIAKIT VÉLOLIMBURG
VéloLimburg is een snel groeiend crossmediaal
platform over wielerrecreatie in beide Limburgen, geliefde fietsregio’s bij zowel racer, MTB’er,
graveler als E-biker.
Samenwerken op basis van maatwerk.
Bereik de gewenste doelgroep(en) met:
√ Jaarlijks bewaarmagazine in april
√ Database van lezers/vrienden
√ Content op website en socials
√ Nieuwsbrief
√ Winacties
√ VéloLimburg-ambassadeurs
√ Podcasts

Doel VéloLimburg?
Op papier en online een ode aan de Limburgse fietscultuur. Verhalend en beeldend. Informeren, activeren én amuseren.
Een breed en relevant bereik dankzij een geregistreerd lezerspeloton en online-volgers.

80%

Lezersprofiel?

20%

Sportieve locals en toeristen die geregeld op twee fietswielen
Limburg(en) doorkruisen, ongeacht hun niveau.
Vrijwel alle lezers zijn actief wielrenner, voornamelijk met de
racefiets (85%) mountainbike (75%) of E-bike (45%).

Gemiddelde leeftijd: 25 – 65+
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Limburger
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NL-talige toerist buiten Limburg
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Magazine en inserts

Website VéloLimburg.eu en socials

Verschijnt:
Eerste week april.

VéloLimburg.eu is een verzamelpunt met actualiteiten, tips, blogs
en achtergronden over fietsen in Nederlands- en Belgisch-Limburg.
Jouw content mag hier niet ontbreken? We bedenken, maken en
publiceren samen een pakkend verhaal en/of beeld.

Inhoud:
Tijdloze verhalen, (foto)reportages en interviews.
Oplage:
10.000 exemplaren.

Blijf online in ons wiel via:

Distributie:
Verzending naar geregistreerde vrienden, bestuurders wielerclubs/
andere beïnvloeders, ter inzage op circa 350 fietsgerelateerde
plekken en verdeling bij wielerevents.
Inserts:
Selecteer je doelgroep binnen het lezersbestand en verstuur hen
samen het bewaarmagazine een insert (flyer/briefkaart).

Bereik specifieke doelgroep(en) dankzij onze lezersdatabase.
Voorbeeld: alléén toeristen of mtb’ers bereiken via magazine of
nieuwsbrief? Maatwerk is mogelijk.

VéloLimburg-ambassadeurs
Breng (nieuwe) routes, producten, events en services onder de aandacht
via het persoonlijke kanaal van een VéloLimburg-ambassadeur.

Tarieven
OMVANG

TARIEF

SPECIFICATIE

PRINT

Voorbeeld: werk via VéloLimburg samen met oud-Tourrenner en huidig
analist/coach Rob Ruijgh (circa 40K volgers / september 2021).

E-Nieuwsbrief
Maandelijks ontvangen alle geregistreerde lezers
een nieuwsbrief met bundeling van relevante content over actuele wielerthema’s in het zuiden.

Bereik

Spread

€ 999,-

Circa 700 woorden en 4/5 foto’s.
Of aanleverformaat:
216 mm x 303 mm.

Achterpagina
of pagina 2

€ 649,-

Aanleverformaat:
210 mm x 295 mm + 5 mm afloop.

Hele pagina

€ 599,-

Circa 350 woorden en 3 foto’s.
Of aanleverformaat:
210 mm x 295 mm + 5 mm afloop.

Halve pagina

€ 349,-

Circa 150 woorden en 1/2 foto’s.
Of aanleverformaten:
Staand: 98 mm x 285 mm.
Liggend: 200 mm x 141 mm.

1,5k+ geregistreerde ontvangers (september 2021).

Mogelijkheden

Insert

v.a.€ 195,-

Briefkaart, flyer/poster of sample.

Artikel/foto met doorverwijzing landingspagina.

Démarrage

€ 175,-

1/3 advertorial met foto of illustratie.

Actueel aantal ontvangers op aanvraag.

Point de VéloLimburg:

€ 99,-

1/4 advertorial met foto (hospitality-plek).

Opmaak in huisstijl VéloLimburg voor maximale aandacht.
Altijd ondersteuning van publicaties via al onze socials

Online

Podcast
Op wisselende locaties een audioshow over
Limburgs fietsthema’s met boeiende gasten.
Vaste tafelheer is co-host Rob Ruijgh.

Distributie

Socials Rob Ruijgh en VéloLimburg
(samen ca 40K volgers), nieuwsbrief & website
VéloLimburg.eu, Soundcloud, Spotify en AppleMusic.
Actueel aantal luisteraars op
aanvraag.

Blogartikel

v.a. € 75,-

Storytelling met foto’s en verwijzing.

E-Nieuwsbrief

v.a. € 75,-

Beknopt artikel met foto en link.

Podcast
Gastlocatie

€ 495,-

Inhoudelijke deelname en fotoreportage
opname.

Rubrieksponsoring

€ 149,-

Herhalende jingle bij vaste rubriek.

Product placement

€ 149,-

Vertel over jouw product, tevens foto’s.

Naamsponsor

in overleg

In overleg / Word vaste partner van de podcast.

Alle tarieven zijn exclusief BTW (Belgische ondernemingen uitgezonderd).

Mogelijkheden

Gastlocatie/inhoudelijke deelname, product
placement, rubrieksponsoring, naamsponsoring.

Vrijblijvend advies over een mediaplan op maat?
Uitgever: Asvon Pers & Publiciteit (NL)
Telefoon: 0031-(0)6-13000376 (Tim Voncken)
of mail naar info@velolimburg.eu

VéloLimburg: liefde voor de fiets...

...trots op Limburg

