MAGAZINE

Media informatie
DE NTFU HEEFT
RUIM 70.000 leden!

Grensverleggend Sportief
De NTFU heeft ruim 70.000 leden, die zij bereikt via diverse
mediakanalen. Met Fietssport Magazine heeft zij een bereik
van ruim 90.000 lezers! En online bezoeken maandelijks
meer dan 45.000 unieke bezoekers de website!
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SPECIALS IN 2018

Algemene
informatie

START

PIEK

GELUK

ANGST

AVONTUUR

RUST

VERSCHIJNINGSDATA

Titel:
Fietssport Magazine

NUMMER 1
VERSCHIJNINGSDATUM
Dinsdag 20 februari 2018
DEADLINE ADVERTENTIES
Vrijdag 26 januari 2018

Oplage:
70.000

NUMMER 2

Uitgegeven door:
NTFU te Veenendaal

90.000
stuks

VERSCHIJNINGSDATUM
Dinsdag 24 april 2018
DEADLINE ADVERTENTIES
Vrijdag 30 maart 2018

Hoofdredacteur:
Wilma Vorselman

NUMMER 3

Bladmanager:
Erik Tolboom

VERSCHIJNINGSDATUM
Dinsdag 19 juni 2018
DEADLINE ADVERTENTIES
Vrijdag 25 mei 2018

Verschijningsfrequentie:
6 x per jaar

NUMMER 4

Abonnementsprijs:
€ 15,95
Losse nummers:
€ 4,95
Advertentie-exploitatie:
SFM De Sportuitgever
internet:
ﬁetssport.desportuitgever.nl
adverteren
Advertentieverkoop
en administratie:
030 - 697 77 10
sales@sportfacilities.com

Redactionele formule
De onafhankelijke redactie bestaat uit fanatieke wielersporters
die de ontwikkelingen op het gebied van onder meer ﬁetstechniek,
ﬁetsproducten, trainingsmethoden, voeding en medische zaken
nauwgezet volgen. Dit resulteert in inspirerende artikelen in de vorm
van interviews, portretten, materialentests, reportages en reisverhalen
waar de lezer zijn of haar voordeel mee kan doen.
Doelgroep:
Fietssport Magazine wordt verstuurd naar ruim 70.000 leden van
de NTFU en heeft ruim 25.000 meelezers. Een bereik van ruim 90.000
lezers! Deze groep bestaat uit sportieve, prestatieve en recreatieve ﬁetsers, grotendeels in de leeftijdscategorie 30-65 jaar. Uit ons lezersonder-

zoek blijkt o.a. een relatief hoog
inkomen en een meer dan gemiddelde interesse in ﬁetsmaterialen,
ﬁetstechniek en trainingsvormen.
De meeste ﬁetsers beoefenen hun
sport minimaal twee keer per week
(61%) en zijn vaak in het bezit van
meerdere ﬁetsen: raceﬁets (90%),
MTB (59%) en hybride (24%).

Bijsluiters, meehechters
Op aanvraag: 030 - 697 77 10
sales@sportfacilities.com
Reproductiemateriaal
Aanleveren als Certiﬁed PDF.
Voor informatie over PDF
zie www.certiﬁedpdf.net.
Onze aanleverspeciﬁcaties kunt
u per email opvragen bij onze studio
via anton@desportuitgever.nl.
Aanpassen en wijzigen van uw
advertentiemateriaal in overleg.
Hiervoor hanteren wij onze
studiotarieven.

VERSCHIJNINGSDATUM
Dinsdag 7 augustus 2018
DEADLINE ADVERTENTIES
Vrijdag 13 juli 2018
NUMMER 5
VERSCHIJNINGSDATUM
Dinsdag 9 oktober 2018
DEADLINE ADVERTENTIES
Vrijdag 14 september 2018
NUMMER 6
VERSCHIJNINGSDATUM
Dinsdag 4 december 2018
DEADLINE ADVERTENTIES
Vrijdag 9 november 2018

Reguliere oplage: 70.000 stuks
Oplage nummer 1: 90.000 stuks
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Thematisch adverteren

De NTFU zet zich in voor
de belangen van iedere

Fietssport Magazine introduceert een nieuwe advertentiemogelijkheid: Thematisch
adverteren! Deze themapagina’s
zijn bedoeld om ‘kleinere’ bedrijven, producten en diensten
een mogelijkheid te bieden om
het hele jaar door zichtbaar te
zijn onder de leden van de
NTFU. Voor de lezers een snelle
gids naar mooie aanbiedingen
en voor uw bedrijf een mogelijkheid om onder de aandacht te
komen en blijven van de ruim
70.000 NTFU-leden!

wielersporter met oog
voor de totale wielersport. De NTFU verbindt
en creëert de juiste
randvoorwaarden zodat
iedere Nederlander de
wielersport optimaal
kan beleven.

De NTFU
Is met 70.000 leden de
grootste wielersportbond
van Nederland. DE NTFU
behartigt de belangen van
de sportieve raceﬁetser,
de mountainbiker en de
recreatieve ﬁetser. Zij zet
zich in voor kwaliteit en
veiligheid binnen de
wielersport. De NTFU is
erkend door het Ministerie
van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport (VWS) en
aangesloten bij sportkoepel
NOC*NSF en mountainbike-organisatie IMBA
Europe. De ruim 70.000
ﬁetsers, die via een
vereniging of individueel
verbonden zijn met de
NTFU, proﬁteren van de
activiteiten die NTFUverenigingen organiseren,
zoals toertochten, clinics
en trainingen. De NTFU
ondersteunt deze
verenigingen door het
bieden van specialistische
en praktische informatie.

THEMA’S
Alles voor je ﬁets:
Voor dealers, ﬁetswinkels,
ﬁetshandelaren, ﬁetsenmakers
en bedrijven gespecialiseerd in
onderdelen en accessoires
Fietsen in Nederland:
Voor verblijfsaccommodaties,
reisaanbieders, routes, gebieden en horeca in Nederland.
Fietsen in het buitenland:
Voor verblijfsaccommodaties,
reisaanbieders, routes, gebieden en horeca in het buitenland.

THEMATARIEVEN
Blok advertentie
Formaat: 55 × 55mm
Tarief:
€750 / jaar
(€150 per uitgave)
Banner liggend
Formaat: 115 × 55mm
Tarief:
€1500 / jaar
(€250 per uitgave)

Proﬁel NTFU leden
Volgens de Wielersportmonitor 2014
telt Nederland 815.000 wielersporters en volgens een onderzoek van
de Sport2B i.o.v. de NTFU bevat de
geschatte totale omvang van de wielersporteconomie zo’n 490 miljoen
euro. Met 70.000 leden heeft de
NTFU een aanzienlijk aandeel van
deze markt. Maar wie zijn die leden
van de NTFU?
De wielersport is (nog) voornamelijk
een mannensport en dat zien we

ook terug bij de leden van de NTFU
met een percentage van 90% mannelijke leden. De gemiddelde leeftijd
is 35 jaar of ouder, wat onder het
landelijk gemiddelde ligt van 45
jaar. De leden van de NTFU zijn
zowel recreatieve, sportieve als
prestatieve ﬁetser en beoefen 1 of
meerdere disciplines binnen de
wielersport; 75% is raceﬁetser, 15%
mountainbiker en 10% recreatieve
ﬁetser. Het is algemeen bekend dat
de sportparticipatie in Nederland

toeneemt naarmate het opleidingsniveau stijgt en de wielersport vormt
daarin geen uitzondering. Onder de
leden van de NTFU ligt het (gemiddelde) opleidingsniveau zelfs nog
hoger; meer dan 50% van de leden
is namelijk hoger opgeleid (≥ HBO).
Een NTFU-lid ﬁetst gemiddeld zo’n
5.000 kilometer per jaar en neemt
deel aan meer dan 10 tochten. Hij/zij
ﬁetst het hele jaar door en zowel in
binnen- als buitenland.

De voornaamste redenen om te fietsen zijn conditie verbeteren, zinnen
verzetten, leveren van een prestatie,
adrenalinekick en sociale contacten. Verder koopt het gemiddelde
lid om de 3 à 4 jaar een nieuwe fiets
t.w.v. € 2.000,-. Voor mountainbikers ligt dit gemiddelde op 5 jaar
met een besteding van €1.500,-.
Voor onderdelen en accessoires ligt
het bestedingspatroon op €550,per jaar voor zowel racefietsers als
mountainbikers.

Banner staand
Formaat: 55 × 115mm
Tarief:
€1500 / jaar
(€250 per uitgave)
Kleine regel
Formaat: 55 × 25mm
Tarief:
€360 / jaar
(€60 per uitgave)
Grote regel
Formaat: 115 × 25mm
Tarief:
€600 / jaar
(€100 per uitgave)
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Bereik meer dan 75.000
raceﬁetsers en mountainbikers
per maand!

Nieuwsbrieven
FIETSSPORT MTB
Frequentie:
maandelijks
Verschijning: Voorlaatste vrijdag
v/d maand
Deadline:
1 week voor
verschijning
Oplage:
11.000
Advertorial:
€ 275,00
Materiaal:
max. 30 woorden,
afbeelding en link
naar eigen website
FIETSSPORT RACE
Frequentie:
maandelijks
Verschijning: laatste vrijdag v/d
maand
Deadline:
1 week voor
verschijning
Oplage:
15.000
Advertorial:
€ 300,00
Materiaal:
max. 30 woorden,
afbeelding en link
naar eigen website

Tarieven ntfu.nl
Uiting

NTFU VERENIGINGSNIEUWSBIEF

Frequentie:
Verschijning:
Deadline:
Oplage:
Advertorial:
Materiaal:

maandelijks
laatste vrijdag v/d
maand
1 week voor
verschijning
660 verenigingen
€ 275,00
max. 30 woorden,
afbeelding en link
naar eigen website

NTFU Online Media
Adverteerders in Fietssport Magazine kunnen ook gebruik maken van de
online mogelijkheden van de NTFU. Versterk de advertenties in Fietssport Magazine via websites en nieuwsbrieven van de NTFU, al dan niet
gericht op een speciﬁeke doelgroep! Hiermee bent u de rest van het jaar
zichtbaar bij alle leden van de NTFU, dé ideale manier om continu onder
de aandacht te blijven van uw doelgroep!

*Aanleveren materiaal uiterlijk
4 dagen voor de verschijningsdatum

NTFU.nl
Op de website van de Nederlandse
Toer Fiets Unie, www.ntfu.nl, vind
je de meest complete en actuele
toertochtenkalender van Nederland
met ruim 3.500 toertochten per jaar.

Ook word je op de hoogte gehouden
van de laatste ontwikkelingen
binnen de wielersport.
75.000 bezoekers per maand
45.000 unieke bezoekers per maand.

Afmeting (pixels)

Kosten/mnd

Kosten/jr

Top Banner
kalender pagina 940 x 75

€200,-

€2.200,-

Blok
homepage

250 x 250

€150,-

€1.650

Ledenservice
pagina

n.t.b.

€150,-

€1.650,-

Nieuwsbrief
pagina

n.t.b.

€125,-

€1.375,-

€100,-

€1.100,-

Floor Banner
kalender pagina 940 x 75

Online adverteren kan
alleen in combinatie met
adverteren in Fietssport
Magazine. Per uiting heeft
de NTFU het recht om twee
advertenties te plaatsen
(roulerende advertenties
(per uiting) zijn daardoor
mogelijk). Verenigingen /
toertochten kunnen adverteren op de kalenderpagina,
commerciële partijen kunnen niet gerouleerd worden
met een Vereniging / toertocht op de kalenderpagina.
Advertenties dienen aan te
sluiten bij het karakter van
de website.
NIEUW!
Persberichten voor adverteerders in Fietssport Magazine bieden wij dit jaar
een nieuwe mogelijkheid.
Op de website van de NTFU
(www.ntfu.nl) zullen wij een
nieuwe nieuwscategorie
toevoegen waar adverteerders en partners haar productnieuws, noviteiten en
aankondigingen kwijt kunnen. Deze service is gratis
voor onze adverteerders
en biedt een extra mogelijkheid om online onder de
aandacht te komen van
onze 70.000 leden.

Opmaak van advertentiemateriaal
Onze DTP-studio kan uw advertentie creatief vormgeven en opmaken.
Wanneer u een advertentie plaatst, rekenen we voor uw opmaak zeer
gereduceerde tarieven, bij meerdere plaatsingen soms zelfs gratis.
Vraag naar de mogelijkheden.

Inserts / bijsluiters
De NTFU biedt de mogelijkheid om bij Fietssport Magazine een
bijsluiter te voegen. Er zijn verscheidene vormen van een bijsluiter
mogelijk: folder, brief, giftcard of bijvoorbeeld een antwoordkaart.
Met het toevoegen van een bijsluiter of insert is het mogelijk om
zeer doelgericht te communiceren. Formaat: Niet groter dan
bladspiegel Fietssport Magazine.
Tarief: vanaf €40,- excl. BTW per 1.000 stuks
(afhankelijk van gewicht, oplage en frequentie)

Fietssport Magazine
Sales Team
Maaike Denkers
maaike@desportuitgever.nl
+31 (0)6-21206669
Sandra v/d Berg
sandra@desportuitgever.nl
+31 (0)30-6977710

SFM de Sportuitgever
+ 31 (0)30-697 7710
info@desportuitgever.nl
www.desportuitgever.nl

Jason Juch
Jason@desportuitgever.nl
+31 (0)6-48591393

