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Titel 
 Automotive 
Uitgegeven door 
 Mobility Media B.V. 
Postbus 59082
1040 KB Amsterdam
T: 020 5800 966 I: www.mobilitymedia.nl
Totaal verspreide oplage  
10.115 exemplaren; voor de meest actuele 
oplage gegevens zie www.hoi-online.nl.
Uitgever 
 Jelle Heidstra ( jelle@mobilitymedia.nl)
Hoofdredactie 
 Luberto van Buiten (luberto@mobilitymedia.nl) 
Bart Kuijpers (Adj.) (Bart@mobilitymedia.nl)
Redactie 
Paul van den Bogaard, Parisa Oroemi, Floor Vink 
(redactie@mobilitymedia.nl)
Verschijnt 
12 keer per jaar
Verschijningsdag
Vrijdag
Verschijningsdata  
Zie overzicht op pagina 3 van deze brochure
Abonnementsprijs 
€ 132,- per jaar (Automotive Management+  
Automotive Werkplaats, excl. btw) + €3,95 
administratiekosten
Bedrijfs abonnementen 
Vanaf € 255,- per jaar (excl. btw). 
Voor een voorstel op maat bel 020 5800 966
Abonnementen service 
aboservice@mobilitymedia.nl
Advertentie-exploitatie 
Marc Krijnen (marc@mobilitymedia.nl)
Hafid Ouchan (hafid@mobilitymedia.nl)
Advertentiemateriaal 
Aanleveren uiterlijk 9 dagen voor verschijning 
via traffic@mobilitymedia.nl
Aanleverspecificaties 
Zie pagina 3 van deze brochure
Annuleren 
Uiterlijk 3 weken voor  verschijning
Productiecoördinatie 
Sebastiaan Dekker, Loes Berendsen (traffic@
mobilitymedia.nl)
Leverings voorwaarden 
Volgens regelen voor het Advertentiewezen 
1990,  aangevuld met door de  uitgever vast-
gestelde  algemene bepalingen

WIJ ZIJN AUTOMOTIVE.

Automotive bestaat uit 2 magazines: Management en Werkplaats. Gezamenlijk in één seal 
aan alle abonnees verzonden vormen ze één geheel. Een totaalpakket voor autobedrijf, 
toeleveranciers, opdrachtgevers en overige stakeholders. Maar elk blad met een eigen 
benadering: Automotive Management vanuit managementperspectief, Automotive 
Werkplaats vanuit operationeel perspectief. Samen te lezen, maar ook afzonderlijk: Het 
één door het management, het ander in de werkplaats. Zo bieden we de lezer gerichte  
informatie en adverteerders het optimale doelgroepbereik.

Automotive Management
Automotive Management is het onafhankelijke inspiratie- en informa-
tieplatform voor managers in de autobranche. De redactie bestaat uit 
ervaren vakmensen met als missie het schrijven van kwalitatief hoog-
waardige analyses, interviews, statistieken en achtergrondartikelen 
over alle ont wikkelingen in de autobranche. De titel biedt concrete 
informatie over marketing, sales, bedrijfseconomische, fiscale en finan-
ciële zaken, met oog voor de menselijke factor van het zakendoen. 
Waar mogelijk met een knipoog, waar nodig kritisch en scherp. Door de 
bondige schrijfstijl en frisse opmaak met veel beeld, is het magazine 
prettig leesbaar. Automotive Management bestaat naast het magazine uit de bestbezochte website 
uit de autobranche, de dagelijkse e-mailnieuwsbrief, de grootste specifieke banensite voor de auto-
branche Jobmotive en diverse doelgroepevenementen. Hiermee is Automotive het ideale crossme-
diale platform voor partijen die willen communiceren met beslissers in de autobranche.

Automotive Werkplaats
Automotive Werkplaats onderscheidt zich door betrouwbaarheid van 
informatie, een bondige, toegankelijke schrijfstijl en aantrekkelijke pre-
sentatie. Alles in het magazine draait om de plek in het autobedrijf 
waar techniek en management samenkomen: de werkplaats. Het team 
van redacteuren stelt alle facetten van de automotive aftersales aan de 
orde: van trends en ontwikkelingen in onderhoud, (schade)herstel en 
werkplaatsinrichting, tot nieuwe technologieën, onderdelen, equip-
ment en (hand)gereedschappen. Veel van deze artikelen worden 
geschreven vanuit het perspectief van de ondernemer: zij zijn niet 

alleen de doelgroep, maar vormen ook de inspiratiebron voor hun collega-bedrijven. Centraal 
thema in elke editie is: optimaliseren van het werkplaatsrendement. 

Het abonneebestand van Automotive omvat de 
volgende lezersgroepen: Dealers van personen-
auto’s en lichte bedrijfswagens • Universele auto-
bedrijven • Handelaren in gebruikte personenauto’s 
en lichte bedrijfswagens • Groothandelaren in 
 personenauto’s en lichte bedrijfswagens • Impor-
teurs van nieuwe personenauto’s en lichte bedrijfs-
wagens • Grossiers in automaterialen, onderdelen 
en accessoires • Leveranciers van werkplaatsuit-
rusting en gereedschappen • Automatiserings- en 
internetbedrijven • (Ruit)schadeherstelbedrijven en 
toeleveranciers • Leasebedrijven • Verhuur-
bedrijven • bandendistributeurs en –specialisten  
• Fastfitters  • Autowasbedrijven. Automotive 

Management bedient van de genoemde bedrijven 
het hoger- en middenmanagement. Automotive 
Werkplaats schrijft primair voor autobedrijven met 
een werkplaats en bereikt binnen deze groep het 
management (dga/chef werkplaats). De twee 
magazines bedienen twee kerndoelgroepen. 
Management voor white collar (how to manage), 
Werkplaats voor blue collar (how to do). Samen 
bereiken ze in één keer zeer gericht alle beslissers 
en beïnvloeders in de autobranche.

Oplage 10.115 exemplaren. Extra oplage bij beurzen en evenementen in binnen- en buitenland en op verzoek.
Meeleesfactor 2,8 (Vos & Jansen, 2008). Dit betekent dat elk exemplaar van Automotive door gemiddeld 2,8 personen gelezen wordt  
(bijvoorbeeld via lees- en kantinetafels en kantoor circulatie-exemplaren).
Lezersprofiel Beslissers en beïnvloeders in de Nederlandse autobranche.

BEREIKCIJFERS

ALGEMENE INFORMATIE REDACTIONELE FORMULE

LEZERSDOELGROEP
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TweespalT
Er is onrust 
 onder de leden 
van Profile: 
moet de keten 
zich alleen op 
banden  richten, 
of ook op 
 onderhoud?

paalgevechT
Het aantal laad
palen in Nederland 
stijgt flink, maar de 
vraag is of al die 
palen nog nodig zijn 
als EV’s straks een 
veel  hogere 
 actieradius hebben.

goed 
gebruik
Franse autobedrijven worden 
verplicht om op de reparatie 
offerte een alternatief te tonen 
met gebruikte onderdelen. Een 
goed idee, vinden Nederlandse 
revisiespecialisten.

Van 
auto 
naar 
fiets

Branche speelt in 
op veranderende vraag 

dossier duurZaamheid
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DOSSIER SCHADEHERSTEL

AUDI IN NOOD
Een Audi A3 raakt 
maar niet uit de 
noodloop. Diag-
nosespecialist 
Asim Saglam 
zoekt uit hoe dat 
komt.
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WIT GOUD

BAND OP DE APP
Op de laatste 
Reifenvakbeurs 
in Essen draaide 
het vooral om 
handige apps voor 
bandenservice. 
En om tpms 
natuurlijk.

NET ALS IN DE
FORMULE1

Auto’s bestaan uit 
steeds geavanceer-
dere materialen, die 
tot dusver alleen in 
Boeings en F1-bolides 
te vinden waren. 219

Afwerking hagelschades 
gaat steeds efficiënter

Naamloos-13   1 24-06-16   15:27
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TARIEVEN 2016

MANAGEMENT

AANLEVERSPECIFICATIES

WERKPLAATS

Plaatsingen 1x 3x 6x 12x
1/1 pagina € 2.995 € 2.690 € 2.545 € 2.345
1/2 pagina € 1.750 € 1.580 € 1.485 € 1.375
1/4 pagina €     995 €     900 €     850 €     790

Aanvullende tarieven
Cover 2 en 3   + 15%
Cover 4   + 25%
Voorkeurspositie   + 15%

Ingezonden mededeling (IM)
1/16 pagina FC liggend  € 485
1/8 pagina FC liggend pagina breed € 970
1/4 pagina FC staand  € 1.275
1/1 pagina FC bedrijfspresentatie* € 3.095 
Andere formaten en uitingen op aanvraag

Inserts Vanaf € 2.000

Printmateriaal
Certified PDF (Tijdschriften Nederlands).  
Voor meer informatie: www.printarena.nl.

Aanleveren 
via traffic@mobilitymedia.nl

Formaten en afmetingen 
Zetspiegel (breedte x hoogte)
1/1 pagina    190  mm  x  265 mm
1/2  pagina  liggend   190  mm  x  130 mm
1/2  pagina  staand   92  mm  x  265 mm
1/4  pagina  liggend   190  mm  x  62 mm
1/4  pagina  staand   92  mm  x  130 mm
1/4  pagina  staand IM 45  mm  x  265 mm
1/8  pagina  liggend IM 190  mm  x  30 mm
1/16 pagina  liggend IM 92  mm  x  30 mm
 
Bladspiegel (aflopend)*
2/1  pagina   420  mm  x  285 mm
1/1  pagina   210  mm  x  285  mm**
** Indien aflopend 5 mm rondom extra

Aanvullende tarieven
Cover 2 en 3:    + 15%
Cover 4:    + 25%
Voorkeurspositie   + 15%

Ingezonden mededeling (IM)
1/16 pagina FC liggend  € 355
1/8 pagina FC liggend pagina breed € 710
1/4 pagina FC staand  € 1.070
1/1 pagina FC bedrijfspresentatie* € 2.395 
Andere formaten en uitingen op aanvraag

Inserts Vanaf € 2.000

Plaatsingen 1x 3x 6x 12x
1/1 pagina € 2.325 € 2.130 € 1.980 € 1.860
1/2 pagina € 1.430 € 1.285 € 1.215 € 1.080
1/4 pagina €     815 €     735 €     695 €     650

*  Een bedrijfspresentatie geeft u de mogelijkheid om uw product of dienstverlenging uitgebreid en op een redactionele manier (ca. 400 woorden) onder 
de aandacht te brengen. Wij zorgen voor een professioneel tekstschrijver en een professionele vormgeving. Desgewenst regelen wij ook de fotografie.  

Nr. Verschijning Deadline adv. Thema
Management Werkplaats

1 15-Januari 7-Januari Schadeherstel Onderdelen & componenten
2 12-Februari 4-Februari HRM Training & opleiding
3 11-Maart 3-Maart Remarketing Aircoservice
4 8-April 31-Maart Vastgoed Garageformules
5 6 Mei 28-April Fleet&Leasing Equipment & gereedschap (Equipvak)
6 3-Juni 26-Mei 20 jaar Automotive 20 jaar Automotive
7 1-Juli 23-Juni Duurzaamheid Schadeherstel
8 26-Augustus 18-Augustus Finance & Insurance APK & onderhoud (Automechanika)
9 23-September 15-September Occasions Banden & wielen
10 21-Oktober 13-Oktober Marketing&Retail Smeermiddelen & Additieven
11 18-November 10-November ICT & datamanagement Revisie
12 16-December 8-December Jaar in Beeld Diagnose

Verschijningsschema Automotive 2016

Contactgegevens voor informatie
Sebastiaan Dekker, Loes Berendsen
T +31 (0)20 5800 967
E traffic@mobilitymedia.nl
W www.automotive-management.nl

PRINT

**



MEDIA BROCHURE 2016

4

MANAGEMENT

Bereikcijfers website en nieuwsbrieven
De website Automotive-management.nl is met afstand 

de  drukstbezochte vaksite van de autobranche.
75.604 unieke bezoekers per maand  
(gem. januari 2015 – december 2015)

ONLINE

TARIEVEN 2016 Website

1. Leaderboard  
Afmeting: 728x90 pixels,  
Bestandsgrootte max. 120Kb  
Type: JPG, GIF, *HTML5  
Tarief: € 30,- /cpm 

2. Fullbanner  
Afmeting: 468x60 pixels,  
Bestandsgrootte max. 90Kb  
Type: JPG, GIF  
Tarief: € 15,- /cpm 

3. Halfpage banner 
Afmeting: 300x600 pixels,

 Afmeting mobiel: 300x250 pixels, 
Bestandsgrootte max. 200Kb 
Type: JPG, GIF, *HTML5   
Tarief: € 55,- /cpm 

4. Medium Rectangle  
Afmeting: 300x250 pixels,

 Afmeting mobiel: 300x100 pixels, 
Bestandsgrootte max. 110Kb  
Type: JPG, GIF, *HTML5  
Tarief: € 28,- /cpm

A1. Advertorial/Bedrijfspresentatie 
Een bedrijfspresentatie geeft u de 
mogelijkheid om uw product of 
dienstverlenging uitgebreid en op een 
redactionele manier onder de aan-
dacht te brengen. U levert de tekst 

Nieuwsbrief
1. Fullbanner  

Afmeting: 468x60 pixels, Bestandsgrootte max. 90Kb  
Type: JPG (statische banner)  
Tarief*: 1x € 250,- / 12x € 210,- / 24x € 185,- / 52x € 150,- 
(*prijs per plaatsing)

A. Advertorial
 Type: Tekstlink naar advertorial/bedrijfspresentatie
 Tarief: Vanaf € 750,-. In combinatie met advertorial/

bedrijfspresentatie (zie website, punt A1)

aan, wij  zorgen voor professionele eindredactie en de 
juiste opmaak. 
Kop max. 45 tekens, introtekst max. 125 tekens, brood-
tekst max. 500 woorden, afbeelding minimaal 72 dpi, 
minimaal 200 x 167 pixels, uitsluitend jpg. 
Tarief: 1 werkdag op toppositie: € 750,- (excl. productie 
tekst, incl.1x meezending met nieuwsbrief) 2 werkdagen 
op toppositie € 1.400,- (excl. productie tekst, incl. 2x 
meezending met nieuwsbrief).

A2. Advertorial/Bedrijfspresentatie
 Dit product is alleen in combinatie met A1 aan te schaffen. 
 Tarief:  € 325,- per 24 uur op vaste positie tussen nieuws. 

Voor 1 week € 1.300,-
B. Videopresentatie 

Een relatief nieuw fenomeen in de autobranche: promo-
tionele video-items. De ideale manier dus om je te onder-
scheiden ten opzichte van concurrenten. Automotive 
biedt als enige vaktitel in de branche een eigen videoka-
naal. Wij hebben scherpe afspraken met videoproductie-
bedrijven en denken graag met u mee over een format 
waarin uw presentatie het beste over het voetlicht komt. 
 Daarnaast verzorgen wij de totale exposure. 
Specificaties: Maximaal 3 minuten  
Tarief: € 2.450,- (incl. productie, hosting, online exposure)

1

1

1

A

594.000 pageviews per maand

8.695 nieuwsbriefabonnees

*HTML5: ‘HTML5 creative bundle’ in een ZIP-file zijn voor Mobility Media niet bruikbaar, omdat wij 
niet zelf het materiaal kunnen hosten. Voor volledige specificaties zie: mobilitymedia.nl/html5 of 
vraag naar de voorwaarden: traffic@mobilitymedia.nl

Positie 1,2 & 3 worden niet vertoond op mobiel. Voor positie 4 is een afwijkend formaat bij 
vertoning op mobiel.

- Pagina loopt nog door -

1

1 & 2

4

A1
3 & 4

A2

B
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WERKPLAATS

Website
1. Leaderboard  

Afmeting: 728x90 pixels,  
Bestandsgrootte max. 120Kb  
Type: JPG, GIF, SWF* & JAVA* 
Tarief: € 20,- /cpm 

2. Banner 200 
Afmeting: 200x90 pixels,  
Bestandsgrootte max. 90Kb  
Type: JPG, GIF, SWF* & JAVA*  
Tarief: € 10,- /cpm

3. Super banner 
Afmeting: 200x600 pixels,  
Bestandsgrootte max. 100Kb  
Type: JPG, GIF, SWF* & JAVA* 
Tarief: € 15,- /cpm

4. Skyscraper  
Afmeting: 120X600 pixels,  
Bestandsgrootte max. 100Kb  
Type: JPG, GIF, SWF* & JAVA*  
Tarief: € 10,- /cpm 

5. Button  
Afmeting: 120x60 pixels,  
Bestandsgrootte max. 35Kb  
Type: JPG, GIF, SWF* & JAVA*  
Tarief: € 5,- /cpm 

6. Rectangle  
Afmeting: 250X250 pixels,  
Bestandsgrootte max. 110Kb  
Type: JPG, GIF, SWF* & JAVA* 
Tarief: € 10,- /cpm

ONLINE
Bereikcijfers website en nieuwsbrieven
De website Automotive-werkplaats.nl is een veel-
bezochte website voor werkplaatsprofessionals

31.224 unieke bezoekers per maand  
(gem. november 2014 – oktober 2015)

TARIEVEN 2016

7. Fullbanner  
Afmeting: 468x60 pixels, Bestandsgrootte max. 90Kb  
Type: JPG, GIF, SWF & JAVA  
Tarief: € 7,50 /cpm 

A. Bedrijfspresentatie online 
Een bedrijfspresentatie geeft u de mogelijkheid om  
uw product of dienstverlenging uitgebreid en op een redactionele 
manier onder de aandacht te brengen. U levert de tekst aan,  
wij  zorgen voor professionele eindredactie en juiste opmaak. 
Kop max. 45 tekens, introtekst max. 125 tekens, broodtekst max. 
2.000 woorden, afbeelding minimaal 72 dpi, minimaal 200 x 167 
pixels,  uitsluitend jpg. 
Tarief: € 450,- voor 1 maand  
(excl. productie tekst, incl. 1x meezending met nieuwsbrief)

B. Videopresentatie 
Specificaties:  
Maximaal 3 minuten  
Tarief: € 2.450,-  
(incl. productie + hosting)

Nieuwsbrief
1. Fullbanner  

Afmeting: 468x60 pixels,  
Bestandsgrootte max. 90Kb  
Type: JPG (statische banner)  
Tarief*: 1x € 150,- | 12x € 135,- |  
24x € 120,- | 52x € 100,- 
(*prijs per plaatsing)

1

1

A

A. Bedrijfspresentatie / Advertorial 
Een bedrijfspresentatie geeft u de mogelijkheid om  
uw product of dienstverlenging uitgebreid en op een redactionele 
manier onder de aandacht te brengen. U levert de tekst aan  
(max 2.000 woorden), wij zorgen voor professionele eindredactie, 
de juiste opmaak en verzending. 
Kop max. 45 tekens, introtekst max. 125 tekens, afbeelding website 
 minimaal 72 dpi, miniaal 200 x 167 pixels, uitsluitend jpg. 
Tarief: 1x meezending met nieuwsbrief: € 300,-  
(exclusief productie tekst) 
2x meezending met nieuwsbrief: € 550,-

62.000 pageviews per maand

4.368 nieuwsbriefabonnees

1

1

7

A

B

5
5

5
5

2

3

4

6

1

*SWF: Voor specificaties zie: www.mobilitymedia.nl/flashbanners
*JAVA: Vraag naar de voorwaarden: traffic@mobilitymedia.nl
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Automotive is een crossmediaal platform voor professionals in de auto branche. Behalve met de 120.000 magazines die jaarlijks worden verspreid 
en de websites die ruim  3.5 miljoen bezoekers trekken, bereikt Automotive de doelgroep via diverse andere mediakanalen. Onderstaand een 
beknopt  overzicht van de activiteiten en de diensten van Automotive en sponsor- en samenwerkingsmogelijkheden. Interesse? Neem voor meer 
informatie of een vrijblijvend voorstel op maat contact op met Jelle Heidstra: 020 5800 961 of jelle@mobilitymedia.nl.

VACATURESITE

Met honderden vacatures en ruim 30.000 
be zoekers per maand is Jobmotive.nl al 
jaren dé vacaturesite voor professionals in 
de autobranche. Onlangs is de  website 
geheel vernieuwd, waardoor hij nog meer mogelijkheden biedt voor werkgevers en werkzoekenden, 
en voor adverteerders en andere geïnteresseerden.

EVENTS EN SERVICES

SEMINARS & EVENTS

Automotive Dealerholdingseminar
Elk najaar organiseert Automotive het dealer-
holdingseminar voor de top van de Nederlandse 
dealerwereld. Deelname is uitsluitend op uitnodi-
ging. Voor sponsorpartners (max. 4) een uitgelezen 
mogelijkheid om directe en persoonlijke contacten 
te leggen met de directies van de top-70 dealer-
bedrijven. 
 
Automotive Schadeseminar
Elk voorjaar komt de top van de schadebranche bij-
een op het Schadeseminar.  Herstellers, verzeke-
raars, leasemaatschappijen en toeleveranciers; 
samen staan ze garant voor debat, inspiratie en 
een sterk branchegevoel.
 
Automotive Leasing Event
Automotive organiseert samen met de Vereniging 
Zakelijke Rijders de verkiezing Leasemaatschappij 
van het Jaar. Genodigden komen uit de top van de 
Nederlandse lease- & fleetsector. 

Automotive Vastgoedseminar
Als sponsorpartner van het Vastgoedseminar ver-
zekert u zich van persoonlijk contact met auto-
brancheondernemers die op zoek zijn naar oplos-
singen voor hun onroerendgoedportefeuille.

Nationaal Export Congres
In 2015 was Automotive organisatiepartner van 
het eerste Nationaal Export Congres, dat werd 
gehouden op airport Weeze in Duitsland. Met een 
opkomst van 200 professionals was het een groot 
succes. Als sponsorpartner zet u uzelf neer als 
autoriteit in de export sector.

Automotive Golf Event
Het jaarlijkse Automotive Golf Event biedt sponsor-
partners de mogelijkheid om een dag lang door te 
brengen met de 80 belangrijkste retailers van 
gebruikte auto’s in Nederland. 
 
Automotive Company of the Year Gala
Eens in de twee jaar nodigt Automotive de alge-
meen directeuren van de top 100 bedrijven in de 
Nederlandse autobranche, en hun partners, 
 persoonlijk uit voor een feestelijke gala-avond, 
inclusief overnachting. Een uniek en exclusief 
evenement, waar de top van de branche reikhal-
zend naar uit kijkt.

MEDIAPARTNERSHIP

Als u een evenement organiseert kan Automotive u helpen met de promotie en publiciteit voor 
de werving van bezoekers. Met een mediapartnership profiteert uw evenement optimaal van het 
bereik en de autoriteit van Automotive. Ook denken we als experts in b2b communicatie graag 
met u mee over de inhoudelijke invulling van uw evenement. Automotive is onder meer partner 
van het Fleetmanagement Congres, de AutoRAI Fleetdag en het Remarketing Event. De hoofd-
redacteur van Mobility Media heeft daarnaast ruime ervaring als moderator en dagvoorzitter bij 
 evenementen in de mobiliteitssector.

VIDEO

Behalve in print en online biedt Automotive 
ook de mogelijkheid te adverteren in video, 
bijvoorbeeld door middel van billboarding 
bij redactionele video-items. Daarnaast 
produceren we bedrijfsvideo’s, in HD-kwali-
teit. Met de mediakanalen van Automotive 
verzekert u zich van een groot bereik binnen 
de doelgroep.

BRANDED CONTENT

Bent u leverancier van unieke en kwalitatief 
hoogwaardige data of andere content? De 
redactie van Automotive is altijd geïnteres-
seerd in gegevens voor de productie van 
exclusieve en lezenswaardige artikelen. Met 
een branded content-constructie snijdt het 
mes aan twee kanten: hoogwaardige con-
tent voor de Automotive abonnees én aan-
dacht en exposure voor uw bedrijf en uw 
producten.
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PERSBERICHTENSERVICE

Automotive biedt bedrijven de gelegenheid om al hun nieuws zelf te publice-
ren op internet en in de belangrijkste vakmedia. 
Via de website Autobranchesignalen.nl kunt u uw persbericht eenvoudig 
invoeren, inclusief een foto en een link naar uw eigen website. De kop van het 
persbericht wordt automatisch doorgeplaatst op de webistes van Automotive. 
Door de linkkoppelingen verzekert u zich van een betere online vindbaarheid 
van uw persberichten.

RELATIEMAGAZINES

Viert u een jubileum, een opening of iets anders? Wilt u een jaarboek? Wij 
kunnen een professioneel magazine of jaarboek verzorgen, zonder kosten 
voor u. Great Magazines, onderdeel van uitgeverij Mobility Media, waartoe 
ook Automotive behoort, is gespecialiseerd in het maken van 
 relatiemagazines voor bedrijven. Great Magazines verzorgt het ontwerp, de 
redactie, fotografie, opmaak, druk en distributie van het magazine  
en neemt de advertentiewerving voor zijn  rekening, zodat het u niets kost. 
Kijk op www.greatmagazines.nl voor meer informatie.

SCHRIJFWERK IN OPDRACHT

Het schrijven van persberichten of advertorials is een vak. Automotive 
beschikt over de juiste mensen en middelen voor het schrijven van teksten 
die passen bij uw bedrijf en doelstellingen.  Informeer naar de mogelijkheden 
en tarieven.

WIJ ZIJN AUTOMOTIVE.


