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Al meer dan
40 jaar bovenop de
koers!
Wieler Revue is het oudste en langstlopende
wielertijdschrift van Nederland, met ook in België
een trouwe schare abonnees. We zitten bovenop de
koers en negen keer per jaar vallen we op de mat met
exclusieve interviews, achtergrondverhalen, columns,
materiaaltests en voortreffelijke fotografie. Gedurende
het seizoen brengen we meerdere specials uit, zoals de
Seizoensgids, de Klassiekergids, de WK-Special en het
Jaaroverzicht. Uiteraard hebben de Giro d’Italia, de Tour
de France en de Vuelta a España ieder hun eigen special.
Het is een magazine voor de fanatieke wielerliefhebber,
die geïnteresseerd is in meer dan alleen de uitslagen.
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Social Media
25.600
Facebook
volgers

4.600
Twitter
volgers

1.200
Instagram
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Betrokkenheid op
social media
Onze lezers zijn erg betrokken op Facebook en
Instagram. We hebben ruim 25.000 Facebook-volgers
en onze berichten hebben een gemiddeld maandelijks
bereik van 80.000. In het derde kwartaal van 2019
stond Wieler Revue op de zesde plaats van de lijst
magazinemerken met de hoogste betrokkenheidsscore
op Instagram.
MAGAZINE
MERKEN

INSTAGRAM
IPM SCORE

1 Noorderland (1)
2 Meiden Magazine (3)
3 TopGear (-)
4 Roots (4)
5 National Geographic Junior (6)
6 Wieler Revue (-)
7 VARA gids (5)
8 Hitkrant (-)
9 Televizier (-)
10 Bicycling (-)
11 GTST Magazine (-)
12 Tina (7)
13 Fiets (-)

104,26
54,50
52,71
50,08
46-97
44,64
40,64
40,47
40,07
39,72
39,89
38,54
37,87

Lezersprofiel
Dat de Wieler Revue-lezer wielerliefhebber is, is
natuurlijk een inkoppertje.
Het grootste deel van onze lezers is man. Hij is intensief
met de wielersport bezig, zowel op een passieve als een
actieve manier. Want hij zit zelf ook graag op de fiets
voor een tochtje. Hij wil geïnformeerd worden over
alles wat er gebeurt in de wielerwereld, maar is ook
benieuwd naar achtergrondverhalen en reportages. Met
de specials, zoals de Tour de France voorbeschouwing
bereiken we een nog breder publiek, namelijk de wat
meer incidentele wielervolger.

Onze lezer is:
Gepassioneerd wielerliefhebber
18 — 65+ jaar oud
Verdient modaal of hoger
Woont in Nederland of België

Redactionele
Pijlers
Reportages

Interviews

Klassiekers, Giro, Tour,
Vuelta en WK. Wieler
Revue zit op de eerste rij.
Daarnaast bezoeken we
de mooiste fietsgebieden
van Europa.

Spraakmakende
interviews met de
groten der aarde uit
de wielersport of in
de periferie van de
wielersport.

Materiaal

Retro

Naast de professionele
wielersport is ook het
materiaal belangrijk. We
testen dan ook regelmatig
het nieuwste materiaal.

Er is geen enkele sport
die zoveel verhalen oplevert als de wielersport.
We duiken elke uitgave de
roemruchte geschiedenis
van de sport.

Jaarplanning
VERSCHIJNINGSDATUM

AANLEVERDEADLINE

EDITIE

08/01/2020

23/12/2019

#1 Winternummer

12/02/2020

29/01/2020

#2 Seizoensgids

04/03/2020

19/02/2020

#3 Klassiekergids

15/04/2020

01/04/2020

#4 Giro-Special

27/05/2020

05/05/2020

#5 Tour Special

29/07/2020

15/07/2020

#6/7 Tour terugblik / Vuelta Special

26/08/2020

12/08/2020

#8 WK Special

14/10/2020

30/09/2020

#9 Cross Special

18/11/2020

04/11/2020

#10 Eindejaarsspecial

* Verschijningsdata onder voorbehoud van wijzigingen

Events
Le Tour Talkshow
Op 12 juli 2019 werd de eerste ‘Le Tour Talkshow’ door
Wieler Revue georganiseerd. In samenwerking met
wielercafé Spaak in Groningen hadden we oud-prof
Lieuwe Westra uitgenodigd en met hem spraken we
in een gezellige, informele sfeer over zijn tijd in het
profpeloton en zijn ervaringen als meesterknecht van
Tourwinnaar Vincenzo Nibali. Het café liep gezellig vol
en we willen dit in 2020 uitbreiden met een regelmatige
terugkerende talkshow. De talkshow wordt online
gestreamd.

Met ons
samenwerken?
Wieler Revue is meer dan een magazine. Ook buiten
de productie van ons tijdschrift profileren we ons
sterk middels talkshows, podcasts, events en een eigen
stand op BikeMotion. Daarnaast gaan we naar de
voorjaarsklassiekers voor interviews, materiaaltests en
een blik achter de schermen. Hierin werken we graag
samen met onze partners.
Benieuwd naar de mogelijkheden om met
Wieler Revue samen te werken? Neem contact
met de redactie op.
redactie@wielerrevue.nl
tel. 088-65 44 013

Samenwerken in de
klassiekers?
ŋ

Artikel op wielerrevue.nl voorafgaand aan de wedstrijd

ŋ

Review (2 pagina’s) van uw artikel in het volgende
nummer van Wieler Revue (Giro uitgave)

ŋ

Vermelding in nieuwsbrief

ŋ

Filmpje op social kanalen tijdens de wedstrijd waarbij uw
merk prominent in beeld komt

ŋ

Eventueel aan te vullen met het verloten van een artikel
onder onze lezers/volgers.

Samenwerken op
events?
ŋ

Artikel op wielerrevue.nl voorafgaand aan het event

ŋ

Review (aantal pagina’s hangt af van de grootte van het
event) van het event in het volgende nummer van Wieler
Revue

ŋ

Vermelding van het event in de wekelijkse nieuwsbrief in
aanloop naar het event toe

ŋ

Verslaggeving van het event op website en social kanalen
als was het een koers

ŋ

Filmpje op social kanalen tijdens het event

ŋ

Eventueel aan te vullen met het verloten van een artikel
onder onze lezers/volgers.

Samenwerken in de
podcast?
ŋ

Banner op site bij de podcast

ŋ

Vermelding tijdens de podcast

ŋ

Link verwerkt in de begeleidende tekst van de podcast.

Samenwerken podcast
grote koersen?
ŋ

Banner op site bij de podcast

ŋ

Vermelding tijdens de podcast

ŋ

Link verwerkt in de begeleidende tekst van de podcast

ŋ

Tijdens de ronde waar de podcast bij hoort een 1/1
advertentiepagina in Wieler Revue

Bereik 75.000
wielerliefhebbers
met adverteren in

Adverteren in het magazine
Wieler Revue
Verschijningsfrequentie
Bereik

Technische gegevens
9x per jaar
75.000 mensen

Advertentietarieven*
1/1 pagina
2/1 pagina
1/2 pagina liggend
1/4 pagina liggend
* Deze tarieven zijn excl.btw

€2.495
€4.400
€1.295
€680

Er zijn verschillende mogelijkheden om te
adverteren op wielerrevue.nl
Neem hiervoor contact op met de salesafdeling.
*
**

Genoemde tarieven zijn excl. btw
Neem voor mogelijkheden voor een banner in onze
nieuwsbrief tevens contact op met onze salesafdeling.

Sales
Susan Janssen Jouwsma (salesmanager)
s.janssen@pijpermedia.nl

Papiersoort binnenwerk
Papiersoort omslag
Blad/zetspiegel

100 grams
170 grams
230 x 290 mm

ADV

BREEDTE X HOOGTE

1/1 pagina
1/2 pagina
1/4 pagina
1/8 pagina

230 x 290 mm
exc. 3mm afloop
230 x 145 mm
115 x 145 mm
57,5 x 145 mm

Advertentiemateriaal
Certified PDF omgezet conform onderstaand
kleurenprofiel
Omslag + Binnenwerk
ISOcoated_V2_300_eci.icc

Adverteren
online
Bespreek de mogelijkheden voor
een advertentie of advertorial op
wielerrevue.nl en/of een item in de
nieuwsbrief met sales.

Sales
Susan Janssen Jouwsma (salesmanager)
s.janssen@pijpermedia.nl
06 - 81 04 45 77

Contact
Bezoek / Post

Stettinweg 15, 9723 HD, Groningen

Social Media

instagram.com/wielerrevue
facebook.com/wielerrevue
twitter.com/wielerrevue

Algemeen

+31 (0)88-6544013
redactie@wielerrevue.nl
wielerrevue.nl
pijpermedia.nl

Sales

Susan Janssen Jouwsma (salesmanager)
s.janssen@pijpermedia.nl
06 - 81 04 45 77
Wieler Revue is een uitgave van Pijper Publishing BV.

