Bereik dé schaatsliefhebbers
in de winterse maanden
De Nederlandse schaatsers zorgden afgelopen winter weer voor veel mooie momenten.
Fraaie ritten, mooie medailles, fantastische titels. Dat deden ze op de langebaan, in de
shorttracktoernooien en in de marathons. Drie disciplines die in SkateNL elke wintermaand
ruimschoots aan bod komen. Dat zal ook komende winter het geval zijn, als SkateNL al voor
het derde achtereenvolgende jaar gratis op elke ijsbaan in Nederland ligt. In die drie jaar zijn
we het grootste schaatsmagazine van Nederland geworden, met een oplage die liefst het
tienvoudige is van elk ander blad in de Nederlandse schaatswereld.
Elke maand weer brengt een team van ervaren verslaggevers en fotografen een magazine
boordevol verhalen over langebaan, marathon en shorttrack. Met achtergronden en
reportages. Met tips voor de liefhebbers over training, voeding en fitheid, met verhalen
over de schaatssport in de breedste zin, en met nieuws van de ijsbanen en info over mooie
schaatsbestemmingen.
Zes wintermaanden lang is SkateNL daarnaast voor adverteerders de snelweg naar de
doelgroep. Zowel in het fysieke magazine als online worden de liefhebbers bereikt. Met
in totaal zo’n 100.000 lezers komt u rechtstreeks in huis bij de Nederlandse schaatsers. In
schaatstermen is dat een prachtig Nedelands record.
Informatie
SkateNL verschijnt elke maand in een oplage van 25.000 exemplaren op tabloidformaat.
SkateNL is gratis te verkrijgen bij de ijsbanen in Nederland en bij de grotere
schaatsspeciaalzaken. Voor een bedrag van slechts 10 euro is het ook mogelijk SkateNL het
hele seizoen (6x) thuis op de mat te ontvangen. Zo mis je zeker niks!
Verschijningsdata 2019-2020:
SkateNL 1: 14-10-2019 · SkateNL 2: 18-11-2019 · SkateNL 3: 16-12-2019
SkateNL 4: 10-01-2020 · SkateNL 5: 07-02-2020 · SkateNL 6: 06-03-2020
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* Voor het aanleveren van een hele pagina
met afloop dient er rekening gehouden te
worden met het schoonsnijden van de pagina.
Achtergrondkleuren/beelden moeten 4 mm
overlap hebben om eventuele verschillen bij
het snijden te voorkomen (= afloopformaat).
De veiligheidsmarge naar binnen toe is 10 mm
(= zetspiegel). In totaal moet u dus met 14
mm vanaf de rand naar binnen toe rekening
houden. Komt u er niet uit? Bel gerust.

Frequentiekorting bij 6 plaatsingen 10% korting. * Alle tarieven zijn exclusief btw.

Voor meer informatie en reserveringen kunt u contact opnemen met ons via onderstaande contact gegevens:

Rodi Media
Broeker Werf 8
1721 PC Broek op Langedijk
Postbus 150
1723 ZK Noord-Scharwoude
0226-333311
media@rodi.nl
www.rodimedia.nl

KORVER &
KUPER MEDIA
A. Hofmanweg 5a
2031BH Haarlem
06-23884422
info@schaatsNL.nl
www.schaatsNL.nl

