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Het tijdschrift voor de gepassioneerde golfer
die alles wil weten over zijn sport. Nieuws
en achtergronden komen uitgebreid aan
bod, evenals interessante reportages, mooie
golfreizen en natuurlijk alle ontwikkelingen
op het gebied van equipment. Topgolfers
van over de hele wereld geven instructies
en tips waarmee de lezer zijn handicap
kan verlagen en zijn spelniveau
verhogen. Via Golfers Magazine bereikt u
ambitieuze levensgenieters in de hoogste
welstandsklasse, met een passie voor golf.
Ervaren en gedreven golfers die minimaal een keer per week
in de baan te vinden zijn – dat zijn de lezers van Golfers
Magazine. Hun leeftijd ligt tussen de 35 en 60 jaar. Ze
werken in het hogere kader van het bedrijfsleven of in de
vrijeberoepensector. De gemiddelde opleiding is hoog – WO
of HBO – en de welstandsklasse waartoe de doelgroep
behoort is A/B1. Golfers Magazine is, al ruim 30 jaar, hét
sport/lifestyle blad voor de gepassioneerde golfer die alles
wil weten over golf en wat daar bij hoort. Golf is niet alleen
hun sport maar hun ‘way of life’.
Met Golfers Magazine spelen ze niet alleen beter, maar
ook met meer plezier.

DE PIJLERS VAN GOLFERS MAGAZINE
INSTRUCTIE - EQUIPMENT - REIZEN

TECHNISCHE GEGEVENS		
PRIJZEN

Papiersoort binnenwerk 100 grams
Papiersoort omslag
250 grams
Bladspiegel		 breedte x hoogte
excl. 3mm overvul
215 x 285 mm

Zetspiegel		
breedte x hoogte
1/1 pag.
202 x 272 mm
½ pag. staand
101 x 272 mm
½ pag. liggend
202 x 136 mm
¼ pag. liggend
202 x 68 mm

Verschijningsfrequentie 10 keer per jaar
Prijs los nummer
€ 7,99
Drukoplage
20.000
ADVERTENTIETARIEVEN */**
1/1 FC
½  FC
¼ FC
Cover 2, 3
Cover 4

€ 3.620
€ 2.280
€ 1.122
€ 4.344
€ 4.525

* Genoemde prijzen zijn excl. btw en technische kosten.
** V
 oor overige formaten en onlinetarieven gaarne
contact opnemen met onze salesafdeling.

Advertentiemateriaal
Certified PDF omgezet
conform onderstaand
kleurprofiel
Omslag:
Isocoated V2 300%
Binnenwerk:
PSO LWC Improved
Materiaal naar
materiaal@pijpermedia.nl

Golfers Magazine
is een uitgave van

Stettinweg 15, 9723 HD Groningen
Postbus 5070, 9700 GB Groningen
T +31 (0)50-544 58 00
I www.pijpermedia.nl

