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ALPENTOURER – 
HÉT MAGAZINE VOOR MOTORVAKANTIES!

ALPENTOURER – het toonaangevend Duitse magazine voor motortoer
tochten in Europa – verschijnt sinds 2010 ook in de Nederlandse taal 
voor Nederland, België en Luxemburg – begeleid door het internet
portaal www.alpentourer.nl inclusief uitgebreide webshop (ø 18.000 
unieke bezoekers/maand) en op www.facebook.com/alpentourer.nl 
met over 5.300 abonnees (10/2017). 

Onze hoogwaardig magazine is het meest complete motor en toer
tochtentijdschrift in deze branche.

ALPENTOURER bereikt een financieel daadkrachtige en reislustige 
doelgroep via abonnement en losse verkoop. De 4 Nederlandse num-
mers per jaar vormen samen met de veelzijdige socialmedia activitei
ten een uitgesproken aantrekkelijk mediaplatform.

De redactionele focus van ALPENTOURER richt zich op de verslagen 
van toerritten. De redactie let hierbij vooral op een gezonde mix tussen 
rijvaardigheidsaspecten enerzijds en culturele en culinaire belevingen 
anderzijds tijdens de toerritten. 

ALPENTOURER moet ook worden gezien als een nuttig servicegericht 
magazine en als een waardevolle hulp bij het maken van aankoop
beslissingen; dat alles in een kwaliteit die voldoet aan de eisen van een 
highprofile doelgroep.

Producten, die niet alleen uit de motorwereld stammen, worden in een 
emotionele omgeving ingezet – en door de redactie hierin vertaald.

ALPENTOURER Benelux is DE ultieme basis voor motorreizigers – nu 
in de negendste jaargang!



Adverteren in ALPENTOURER BENELUX 
 
verschijningsfrequentie:   4 nummers per jaar
verschijningsdata:    januari (Motorbeurs)   
    maart, juli, september

deadline reserveren advertenties:  Uiterlijk 4 weken voor publicatie
deadline aanleveren advertenties:  Uiterlijk 3 weken voor publicatie

oplage:  ø 17.800 exemplaren 
  waarvan ca. 4.900 exemplaren voor abonnees en   
  gratis ontvangers via direct marketing partnerships. 
  ca. 9.000 exemplaren voor de handel
  ca. 3.900 exemplaren voor beurzen, evenementen,  
  nabestelling in webwinkel etc.

losse nummers:  €   6,95
digitaal nummers:  €   5,99
abonnementsprijs: € 25,00
omvang:  68100 bladzijdes inclusief omslag
papier:  Omslag 250 gr./ BD glans; UVlaag
  Binnenzijde 90 gr./ BD mat; 1,1voudig volume

Onderwerpen en data 

ALPENTOURER BENELUX 1/2018
Toertochten: Benelux; Groot-Brittannië. Beurs-nieuws: EICMA.
deadline reserveren advertenties 08.12.2017
deadline aanleveren advertentiebestanden 15.12.2017
eerste verkoopdatum 05.01.2018

ALPENTOURER BENELUX 2/2018 
Toertochten: onverharde wegen. Special: alle allrounder’s & avonturier’s.
deadline reserveren advertenties 02.03.2018
deadline aanleveren advertentiebestanden  09.03.2018
eerste verkoopdatum  23.03.2018

ALPENTOURER BENELUX 3/2018 
Toertochten: Alpen. Special: kamperen op toertocht.
deadline reserveren advertenties  25.05.2018
deadline aanleveren advertentiebestanden  01.06.2018
eerste verkoopdatum 15.06.2018

ALPENTOURER BENELUX 4/2018
Toertochten: Biker-Weekends. Special: herfst-kleding.
deadline reserveren advertenties  31.08.2018
deadline aanleveren advertentiebestanden  07.09.2018
eerste verkoopdatum 21.09.2018

ALPENTOURER BENELUX 1/2019
Toertochten: Slovenië, Kroatië. Beurs-nieuws: INTERMOT; EICMA.
deadline reserveren advertenties 23.11.2018
deadline aanleveren advertentiebestanden 30.11.2018
eerste verkoopdatum 14.12.2018

Alle data onder voorbehoud van wijzigingen.

 Onderwerpen & data
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 Advertentieprijzen

Dubbele pagina bladspiegel 430 x 290 mm € 3.490 | € 3.990*

1/1 pagina bladspiegel 215 x 290 mm € 1.990

1/1 pagina zetspiegel  190 x 263 mm € 1.990

1/2 staand bladspiegel 104 x 290 mm € 1.100

1/2 staand zetspiegel  93 x 263 mm € 1.100

1/2 liggend bladspiegel 215 x 143 mm € 1.100

1/2 liggend zetspiegel  190 x 129 mm € 1.100

1/3 staand bladspiegel 71 x 290 mm €    790

1/3 staand zetspiegel 60 x 263 mm €    790

1/3 liggend bladspiegel 215 x 94 mm €    790

1/3 liggend zetspiegel 190 x 85 mm €    790

1/4 staand bladspiegel 55,5 x 290 mm €    600

1/4 staand zetspiegel 44,5 x 263 mm €    600

1/4 liggend bladspiegel 215 x 70 mm €    600

1/4 blok zetspiegel   93 x 129 mm €    600

1/6 staand zetspiegel  60 x 129 mm €    450

1/6 blok zetspiegel  93 x 85 mm €    450

1/8 blok zetspiegel   93 x 62 mm €    350

omslag 2   215 x 290 mm € 2.190

omslag 3   215 x 290 mm € 1.990

omslag achter  215 x 290 mm € 2.490

Formaat     prijs in Euro
      

Formaat     prijs in Euro
      

Betalingsvoorwaarden: Betaling met 2% betalingskorting tot verkoop  
 datum, daarna binnen 10 dagen zonder korting.
 In geval van betalingsachterstand  
 worden boetes berekend. 
 Recht op terugtrekking alleen schriftelijk  
 tot 7 dagen tot aan de advertentie sluitingsdatum. 
 In geval van terugtrekking minder dan 7 dagen tot  
 aan de advertentie sluitingsdatum, worden 20%  
 annuleringskosten in rekening gebracht.

Drukbestanden: CMYK, 4c Euroscala, fonts inbedden
  Data gesloten aanleveren PDF 1.3, PDF 1.4
  Resolutie: 300 dpi
  per eMail aan media@alpentourer.nl

* Prijs zoals opening spread (omslag 2/p 3)               Korting bij herhaalde plaatsing: 4 uitgaves 20% | 3 uitgaves 15% | 2 uitgaves 10%

Inlegblad/bijlage: prijs op aanvraag

MoTourMedia e.K.
Eig. Stephan Fennel
Hastener Str. 140
D42349 Wuppertal

tel   +49 (0)2 02 94 60 02 26
fax +49 (0)2 02 94 60 02 29
publisher@alpentourer.nl
www.alpentourer.nl

 Uitgeverij:
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 Formaten & tarieven

Dubbele pagina bladspiegel
430 x 290 mm € 3.490
als opening spread (omslag 2 en pagina 3) € 3.990

Omslag
omslag 2 € 2.190
omslag 3 € 1.990
omslag achter € 2.490

1/1 pagina bladspiegel
215 x 290 mm € 1.990

1/3 staand bladspiegel
71 x 290 mm € 790

1/4 liggend bladspiegel
215 x 70 mm € 600

1/2 staand bladspiegel
104 x 290 mm € 1.100

1/3 liggend bladspiegel
215 x 94 mm € 790

1/6 staand zetspiegel
60 x 129 mm € 450

1/2 liggend bladspiegel
215 x 143 mm € 1.100

1/4 staand bladspiegel
55,5 x 290 mm € 600

1/4 blok zetspiegel
93 x 129 mm € 600

1/1 pagina zetspiegel 
190 x 263 mm € 1.990

1/3 staand zetspiegel 
60 x 263 mm € 790

1/6 blok zetspiegel
93 x 85 mm € 450

1/2 staand zetspiegel
93 x 263 mm € 1.100

1/3 liggend zetspiegel
190 x 85 mm € 790

1/2 liggend zetspiegel
190 x 129 mm € 1.100

1/4 staand zetspiegel
44,5 x 263 mm € 600

1/8 liggend zetspiegel 
93 x 62 mm € 350

Tijdschrift formaat: 215 x 290 mm

Formaat aflopend
Telkens rekening houden met 3mm overvul 
voor alle bladspiegels. 

5mm minimale afstand tot bladrand, 10mm 
tot rugwit bij risicovolle motiefrelevante 
tekst en beeldelementen. 

Als dubbelzijdige tekstmotieven of 
belangrijke afbeeldingen over het rugwit 
lopen, moeten de beeldgegevens in het 
midden een verdubbeling van 5 mm per 
zijde hebben. 

Gelieve altijd dubbele bladzijdes als 
enkele PDF pagina’s aan te leveren (= 2 
bestanden). 
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 Onlineformaten & tarieven

Adverteren op het ALPENTOURER-PORTAAL 
 
Het ALPENTOURER-PORTAAL op www.alpentourer.nl kon zijn positie als 
drukbezocht toertocht en nieuwsportaal voor reislustige motorrijders 
verder uitbouwen.
Unieke bezoekers:  ø 18.000/maand
Pageviews:  ø 96.000/maand

Bannertarieven voor rotatie (max. 4 cliënten per interval) 
Bigsize 728x90 px   (alle pagina’s) € 600/maand
Skyscraper 160 x 600 px  (alle pagina’s) € 450/maand
Skyscraper 160 x 600 px  (startpagina) € 250/maand
Skyscraper 160 x 600 px  (per rubriek) € 150/maand
Medium Rectangle 300 x 250 px (alle pagina’s) € 400/maand
Medium Rectangle 300 x 250 px (startpagina) € 225/maand
Medium Rectangle 300 x 250 px (per rubriek) € 120/maand

Bannertarieven voor exclusieve plaatsing (geen rotatie) 
Skyscraper 160 x 600 px  (alle pagina’s) € 875/maand
Skyscraper 160 x 600 px   (startpagina) € 450/maand
Medium Rectangle 300 x 250 px (alle pagina’s) € 750/maand
Medium Rectangle 300 x 250 px (startpagina) € 390/maand

Kortingen 
3 maanden 5% • 6 maanden 10% • 9 maanden 15% • 12 maanden 20%

Mogelijke rubrieken 
Alpentourer • Nieuws • Reportages • GPS Routes • Alpenpassen • Service

CONTACT: MoTourMedia Marketing, media@alpentourer.nl

Voorbelden & plaatsingen op www.alpentourer.nl 



 Mediacontacten

ALPENTOURER bestaat als Nederlandse uitgave,  
die in een oplage van 17.800 exemplaren verschijnt  
(NL 53% | BE 43% | LUX 4%).

UITGEVER | ADVERTENTIES
MoTourMedia e.K. | Eig. Stephan Fennel
Hastener Str. 140 | D42349 Wuppertal
tel   +49 (0)2 02 94 60 02 26
fax +49 (0)2 02 94 60 02 29
media@alpentourer.nl
www.alpentourer.nl

ADVERTENTIES OOSTENRIJK
Xtrem Werbeagentur
Wilfried Floriani
Weisland 128 | A6416 Obsteig
tel   +43 (0)52 64 84 740
fax +43 (0)52 64 84 7412
wheely@alpentourer.eu
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ADVERTENTIES SLOVENIË | KROATIË
Snežana Šimičić
Hastener Str. 140
D42349 Wuppertal
tel   +49 (0)2 02 94 60 02 46
fax +49 (0)2 02 94 60 02 47
simicic@alpentourer.eu



 Archief
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