
General information
Frequency magazine:  6 issues per year
Frequency newsletter:  6 issues per year 
Number of pages:  132 
Price:    € 5,49 
Publisher:   F&L Media B.V. 
Website:   www.classiccarsmagazine.nl

Classic Cars
Classic Cars is a must-have for classic car enthusiasts. The magazine is 
published by Auto Review. Each edition includes reports, comparative 
tests and purchase suggestions on exciting, timeless cars of the past that
anyone can afford. Even the visionary creators and engineers behind these 
cars are covered. From the legendary Fiat 500 to the Chevrolet Impala, 
the VW Beetle and the Porsche 911, from the 2CV to the Citroen DS.  
In a nutshell: all the beauties of the past.
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• AUDI QUATTRO RALLY • BOND BUG 700ES • LAMBORGHINI ISLERO S 

• MERCEDES 280 SE 3.5 CABRIOLET • SAAB 99 COMBI COUPÉ TURBO 

• SKODA SUPERB 3000 OHV • STUDEBAKER CHAMPION DELUXE
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https://www.instagram.com/classiccarsmagazinenl/?hl=nl
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Target audience indication
• Mainly men
• Age between 35 and 70
•  True car enthusiasts requiring 

high-quality information

Why advertise in Classic Cars
Classic Cars Readers are investing time and money in their classic, as well 
as everything that goes with it, such as tools and gadgets. Readers often 
take their wives on a trip in their vintage wheels. They frequently go away
for the weekend, or enjoy a day in the countryside. 

Br
on

: G
oo

gl
e 

an
al

yti
cs

Traveling & 
Touring

Vehicles & 
gadgets

Appearance en 
accessories Entertainment

Food & drinks

Top 5 interessegebieden

29 juni - 1 juli 2018

concours
d’elegance

14th

120 jaar Renault • Historie van Porsche • Rolls Royce en Bentley • De Mascotte Club • Royal Fair • Klassieker Parking 
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voorverkoop entreetickets via:
www.concourselegance.com
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 • Klassieker Parking • Classic Sprint • Autoweek Classics • Classic Car displays • Catwalk of Elegance
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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.
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IMPORTANT DATES
Issue Advertisement

deadline
Issue on sale

Classic Cars 30 07-01-19 21-01-19
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
• Topical data can be found on www.fnl.nl/data 
• The deadline for the delivery of shopping is 1 week prior to the 
deadline of advertisements.
• Subscribers receive the magazine 4 days before the date of 
issue

RATES PRINT
Size Price
1/1 page  (210 x 280 mm) € 995,-
Shopping € 330,-
Spectacular shopping: + 40% extra space € 460,-
Advertorial from € 1.745,-
2/1 page  (420 x 280 mm) € 1.700,-
1/2 page   (210 x 140 mm or 105 x 280 mm) € 600,-
1/4 page  (105 x 140 mm or 53 x 280 mm) € 320,-
1/8 page    (105 x 70 mm) € 170,-
1/16 page  (52 x 70 mm) € 120,-
30% positioning tariff on cover

RATES ONLINE
Size Price Run of 

Network
Branded content  € 900,-
Newsletter € 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 On request
Premium  banners (creatieve sizes / targeted 
placements)

On request

DELIVERY SPECIFICATIONS FOR ADVERTISEMENTS
Advertisements must be delivered with 5 mm margins 
on all sides, in CMYK colours and with 300 dpi. For more 
info, visit www.fnl.nl/specificaties or send an e-mail to 
ads@fnl.nl
File types: .gif, jpeg, png, flash or html5. Maximum file
size: 300 kb

PROMOTION POSSIBILITIES
Other possibilities are:
• Advertisements
• Banner advertising
• Advertorials
• Inserts
• Competitions
• Recruitment fees
• Readers campaigns
• Mail and win campaigns
• Shopping
• Vacancies
• Newsletters
• Product placement

• Advertisements
• Banner advertising
• Advertorials
• Inserts
• Competitions
• Recruitment fees
• Readers campaigns
• Mail and win
• Shopping
• Vacancies
• Newsletters
• Product placement

More information can be found on www.fnl.nl/mogelijk-
heden 

Classic Cars closely cooperates with advertisers and their 
media agencies in order to create strong campaigns and 
achieve creative solutions. There are many ways to draw
our reader’s attention to your brand, product or service; 
for example by placing eye-catching advertisements on 
relevant and notice- able positions in our magazine, like on
covers, with inserts, in sponsored content or other 
innovative promotions. Obviously, we are always open to 
your suggestions and ideas. 

For specific desires, delivery specifications or formalizing 
ads and banners, contact us by phone: +31 (0)24-2404555 
or e-mail us at sales@fnl.nl 
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