www.varen.be

HET MEEST GELEZEN WATERSPORTMAGAZINE VAN BELGIË

AVE
G
T
I
U
E
L
SPECIAxtra oplage
met e

Ontdek nieuwe markten met een advertentie in de

Special
Beste klant,
Hoort uw product of dienst thuis in een omgeving waarin stijl, ontspanning, avontuur en sport samenkomen? Dan
hebben wij goed nieuws voor u: een advertentie in de Belgian Boat Show Special van Varen is dé ideale manier om uw
boodschap of product voor te stellen. In één klap bereikt u zowel de lezers van Varen (het grootste en meest gelezen
watersportmagazine in België) als alle bezoekers van de Belgian Boat Show (de grootste bootshow in België).
De Belgian Boat Show-Special, waar vorig jaar nagenoeg de totale watersportsector een advertentie in plaatste,
is een dubbeldik magazine met een belangrijke redactionele inbreng. Daarnaast is deze special ook de officiële
catalogus van de Belgian Boat Show. Deze special verschijnt op 31 januari 2020. De Belgian Boat Show vindt
plaats van 5 - 9 februari 2020 in Flanders Expo te Gent. Iedere beursbezoeker ontvangt deze special,
alsook elke abonnee van Varen krijgt deze Special toegestuurd.
Het nummer wordt dan ook met extra aandacht gelezen en als naslagwerk bijgehouden (nagenoeg alle coördinaten van de watersportwereld zijn hierin opgenomen).
Deze februarispecial is ook op iPad of andere tablets te lezen. Als men op uw advertentie klikt dan wordt er
doorgelinkt naar uw website (of link naar keuze).
Deze februarispecial van Varen is zowel een magazine als de officiële catalogus van de Belgian Boat Show.

DAAROM adverteert u in de Belgian Boat Show Special van Varen
- een aantrekkelijk medium: magazine met ± 180 pagina’s vierkleurendrukwerk
- uitzonderlijke oplage: 40.000 exemplaren
- de officiële catalogus van de Belgian Boat Show: elke bezoeker ontvangt deze
special gratis bij het binnengaan van de beurs
- U bereikt een omvangrijke en koopkrachtige doelgroep
1) de lezers van Varen
2) de bezoekers van de Belgian Boat Show (59% zeilt of doet aan motorbootvaren,
13% behoort tot de elite klasse, 46% tot de hogere middenklasse)
- bijzonder gunstige voorwaarden (zie ommezijde)

Kortom, voor u dé kans om een nieuw publiek te bereiken.
Mis de boot niet en reserveer nu,
bel Rik Vyncke 0477/302 132 of mail naar rik@advertisingmind.be
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+ 5 mm snijwit)
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digitaal materiaal door u te leveren, neem contact op met
de advertentiewerving voor meer info.
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