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Algemene informatie
Frequentie magazine:  6 keer per jaar
Frequentie nieuwsbrief:  6 keer per jaar 
Aantal pagina’s:   132 
Prijs:    € 5,49 
Uitgever:   F&L Media B.V. 
Website:    www.classiccarsmagazine.nl

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.

https://www.instagram.com/classiccarsmagazinenl/?hl=nl
https://www.facebook.com/classiccarsnl/
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Doelgroep indicatie
•  Hoofdzakelijk mannen
•  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. Een groot deel van de 
lezers neemt deel aan de jaarlijkse toertochten.
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Jaap Peters  •  VOORWOORD

Word je mooier van een facelift? Bij sommige Hollywood-sterren heb 
ik mijn twijfels. Als ik Nicole Kidman zie, let ik meer op haar gebo-
toxte gezicht dan op haar acteerprestaties. In de autowereld zijn 

facelifts nog meer aan de orde van de dag dan in Hollywood en in Het Gooi. 
Een auto ontkomt er simpelweg niet aan. Tegenwoordig gaat een auto gemid-
deld zo’n zeven jaar mee voordat hij volledig wordt vervangen. Tussentijds, 
doorgaans na een jaar of vier, krijgt hij een facelift. 

Nu wil het toeval dat ook Classic Cars vier jaar bestaat. We hebben beslo-
ten wél voor een facelift te gaan, maar we zijn zeker niet van plan om er na 
zeven jaar al mee op te houden. U hebt de eerste editie van Classic Cars in 
nieuwe stijl nu in handen. We hebben de rubrieken die u waardeert in stand 
gehouden. Zo kunt u elk nummer als vanouds een uitgebreid koopadvies van 
ons verwachten; deze keer is de Volkswagen Golf Country aan de beurt. 

Wat we ook blijven doen, is auto’s uit de hele wereld in één blad bij  elkaar 
brengen. We hebben een Italiaans-Engels onderonsje met de Fiat 600 L 
en de Morris Mini 1000. Na deze auto’s van amper 3 meter lang, gaan we 
in de Verenigde Staten voor een maatje groter met de 5,72 meter lange 
Continental Mark III Convertible. In Frankrijk doken we in de eerste schre-
den die Louis Renault in de autowereld zette. Precies 120 jaar geleden 
bouwde hij zijn eerste auto. Vanuit Boulogne-Billancourt is het niet ver naar 
Rüsselsheim, waar we keken naar de imposante vooroorlogse geschiede-
nis van Opel, dat toen een populair merk was bij de gegoede burgerij. Tot de 
Tweede Wereldoorlog roet in het eten gooide. 

Bij een facelift horen ook vernieuwingen. We hebben niet alleen de vorm-
geving en het lettertype gemoderniseerd, maar ook een aantal nieuwe 
 rubrieken bedacht. De uitgebreide reportages worden met deze korte rubrie-
ken afgewisseld. Elke editie vindt u in ons blad een top-10-lijstje (deze keer 
de meest verkochte klassiekermerken), het interieur van een bijzondere  auto 
(de Subaru XT) en een opengewerkte tekening (Alfa Romeo 1750 Berlina). 
Met gepaste trots kunnen we melden dat Ronald Kooyman, directeur van het 
Louwman Museum, als columnist voor Classic Cars aan de slag is gegaan. 

Verder staan we stil bij 1988, het jaar van de Audi V8, de spectaculaire 
Jaguar XJ220 concept car, de Fiat Tipo en de Opel Vectra. Met enige weemoed 
dacht ik ook even terug aan het EK, met de vijf goals van Marco van Basten, 
en de gouden plakken van Yvonne van Gennip. Als 10-jarig jongetje leefde 
ik mee voor de tv, met het commentaar van Theo Reitsma en Heinze Bakker. 
Aan Shangri-Làààà, onze inzending voor het songfestival met Gerard Joling, 
denk ik liever niet terug. Zoals ik überhaupt liever niet aan welk songfestival 
dan ook terugdenk. 

Mocht u deze vernieuwde Classic Cars uit hebben, kijk dan vooral ook op 
onze nieuwe website www.classiccarsmagazine.nl. We durven te stellen dat 
er geen website in Nederland is waarop je zoveel informatie over en reporta-
ges met klassiekers en youngtimers kunt vinden. In de nieuwsrubriek van dit 
blad leest u er meer over.

Hopelijk bevalt de facelift u, en wordt u er niet door afgeleid, wat mij bij 
Nicole Kidman altijd overkomt. Laat me weten wat u ervan vindt!    

Jaap Peters
Brand Manager
jpeters@fnl.nl 

In de autowereld 
komen facelifts nóg 
vaker voor dan in 

Hollywood.

ccNL1826_005000_Voorwoord_ok.indd   5 11-05-18   14:30

Br
on

: G
oo

gl
e 

an
al

yti
cs

Reizen, dagje weg 
en toeren

Voertuigen & 
gadgets

Uiterlijk en 
accessoires Entertainment

Eten en 
drinken

Top 5 interessegebieden



BELANGRIJKE DATA
Editie Advertentie

deadline
Verschijnings

datum
Classic Cars 30 07-01-19 29-01-19
Classic Cars 31 04-03-19 26-03-19
Classic Cars 32 29-04-19 21-05-19
Classic Cars 33 24-06-19 16-07-19
Classic Cars 34 26-08-19 17-09-19
Classic Cars 35 04-11-19 26-11-19

•  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

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

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.

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 item € 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

https://www.fnl.nl/corporate/
www.fnl.nl/specificaties
mailto:ads@fnl.nl

