buy

a used boat in Holland
Dé koopgids voor buitenlandse watersporters

YachtFocus lanceert de eerste aankoopgids
speciaal voor de gebruikte botenmarkt.
Deze wordt drietalig verspreid op botenbeurzen
in Duitsland, België en Frankrijk.
•

•

Redactioneel: boordevol artikelen, elk over
een belangrijk onderwerp.
Duits, Frans en Engels.
Kenners van de branche zijn geboekt voor de
artikelen.
88 pagina’s in liggend formaat op luxe
papier.
Oplage: 10.000 exemplaren.
Gegarandeerde verspreiding op 8
internationale beurzen, totdat de hele oplage
in goede handen is gekomen.
Verzending per post op aanvraag.

•
•
•

Formaten (breedte x hoogte):
1/2e pagina - 114 x 184 mm
1/1 pagina - 260 x 210 mm +5 mm rondom afloop
2/1 pagina - 520 x 210 mm +5 mm rondom afloop

•
•
•
•
•

In “How to buy a used boat in Holland”
kunnen jachtmakelaars adverteren.
Uitsluitend met een imago-advertentie. Dus
niet met (huidig) aanbod van gebruikte boten,
vanwege de langere looptijd.
•

Eén keer adverteren = heel jaar lang
buitenlands bereik.

• Tarieven (ex. BTW):
      ◦ € 495,- per 1/2 pagina (uitsluitend achterin).
      ◦ € 795,- per 1/1 pagina.
      ◦ € 1.495,- per 2/1 pagina.
      ◦ Opmaak door YachtFocus is inbegrepen.
• Bijzondere pagina’s:
      ◦ Achterzijde omslag 100% toeslag.
      ◦ Binnenzijde omslag 50% toeslag.
      ◦ Pagina 3: 25% toeslag.

Verspreiding op 8 internationale beurzen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Nautic Paris - december 2018
Boot Düsseldorf - januari 2019
Belgian Boat Show Gent - februari 2019
Ancora Boat Show - mei 2019
Cannes Yachting Festival - september 2019
Belgian Boat Show FLOAT - oktober 2019
Hamburg Boat Show - oktober 2019
Boat & Fun Berlin - november 2019

Deadline 31 oktober 2018.
Maximaal 30 adverteerders. Vol = Vol.
Reserveren per e-mail naar info@yachtfocus.com
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