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Wieler Revue is het oudste en langstlopende 
wielertijdschrift van Nederland, maar met 
die omschrijving doen we onszelf eigenlijk 
tekort. We zijn inmiddels veel meer dan dat en 
we groeien. Niet alleen in print, maar ook en 
vooral online. 

Meer dan een 
magazine! 

Wilt u ook mee met dit bereik? 



Online

500.000
Unieke website
bezoekers per maand  

11.200 2.750
Nieuwsbrief
abonnees

Podcast 
luisteraars

Social Media

28.250
volgers

5.000
volgers

2.400 
volgers

Print

9 EDITIES 
Frequentie*

40.000 EX.
Oplage

75.000
Bereik

Bereik

275.000 

Wekelijks bereik

*= per jaar  **= per maand



Samenwerken
Hieronder vindt u enkele voorbeelden waarmee wij uw merk nog 
meer zichtbaarheid kunnen geven. Naast liefhebbers zijn we zelf 
ook fanatiek fietsers. We kennen uw doelgroep niet alleen, we zijn 
het ook en zijn in staat aantrekkelijke content te maken.

Breder en relevanter bereik

Onze gemiddelde lezer is man, verdient modaal of hoger en is 
intensief met de wielersport bezig. Wieler Revue is onderdeel van 
Pijper Media en met titels als bijvoorbeeld Panorama en Happy in 
Shape bieden we een nog breder en relevanter bereik. 

Print
	] Advertentie in bijvoorbeeld de 

Tourspecial  

(212 pagina’s dik, oplage: 40.000)

	] Materiaaltesten/gesponsorde  

artikelen, eventueel in redactionele vorm

	] Advertorials

	] Reportages

Events
	] Samen een event organiseren of 

partner worden van een event? We 

zitten vol ideeën!

Online
	] Partner van een rubriek op de website, 

met een koppeling naar uw producten

	] Quiz: powered by partner

	] Fiets/materiaaltesten/‘how to’ filmpjes

	] Podcast: partner en naamgever  

van de podcast

	] SEO-artikelen

	] Advertorials

	] Banner in nieuwsbrief

	] Webshop op de website

	] Zwift: partner worden van  

wedstrijden en events op Zwift



Nieuwsgierig?
We gaan graag met u in gesprek om te zien 

wat we voor u kunnen betekenen en hoe we 
tot een goede samenwerking kunnen komen. 

 Neem daarvoor contact op met:

Willem Sipkema
E-MAIL W.SIPKEMA@PIJPERMEDIA.NL

TELEFOON 06 - 38 26 17 11

Wieler Revue is een uitgave van Pijper Publishing BV.




