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DISTRIBUTION

In print 35.000 (subscribers, retail price).
Online magazine 19.000 readers.
DIGITAL MAGAZINE

Digital Magazine 7.196 subscribers.
SOCIAL MEDIA

811 followers on Facebook.

SPORTS EN LIFESTYLE MEDIA
General:

snowmagazine@
sportsandlifestylemedia.nl
Winthontlaan 200,
3526 KV Utrecht
Tel. +31 (0) 30 750 8858

Director:

Pepijn Dobbelaer
pepijndobbelaer@
sportsandlifestylemedia.nl
Tel. +31 (0) 30 750 8858

23-01-19 17:06

PROFILE
SNOW Sports and Lifestyle visits the most beautiful
ski areas; close to home, or far away, big or small
and fine. There is not only a focus on adventure
and downhill slopes, but also for restaurants,
wellness and unusual hotels. In addition the latest
ski fashion, trends and developments in materials
and technique are discussed.
TARGET GROUP
SNOW Magazine focuses on anyone who is
interested in wintersport in the Benelux. From
October 2019 on, the magazine is distributed
throughout all Daka Intersport stores as well. The
circulation is increased with 15.000 copies.

Publisher:

Maas H. van Drie
maasvandrie@
sportsandlifestylemedia.nl
Mob. +31 (0)6 53 148 000

Partnerships&Content Production:
Adri Ulfman
adriulfman@sportsandlifestylemedia.nl
Mob. +31 (0)6 51 827 586

SNOW MAGAZINE
Prices per entry as of January 1st 2020
(prices excl. agency commission and VAT)

1 entry

2-4 entries

5 or more entries

2/1 page

€4.560,-

€4.332,-

On request

1/1 page

€2.400,-

€2.380,-

On request

1/2 page

€1.320,-

€1.254,-

On request

1/4 page

€792,-

€753,-

On request

Advertisements

Cover positioning surcharges
Bound-in inserts
Loose inserts
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1 entry

2-4 entries

5 or more entries

2/1 page

€4.940,-

€4.693,-

On request

1/1 page

€2.600,-

€2.470,-

On request

1/2 page

€1.560,-

€1.482,-

On request

1/4 page

€936,-

€890,-

On request

1/4 portrait
98 x 128 mm

1/4 landscape
200 x 62 mm
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De paden op;
de lanen in. Ook
in de winter.

€ 39,99

zeker niet alleen de
In de Alpenlanden worden
eg goed begaanbaar
langlauf-loipes en de auto(snel-)w
hoeft de sneeuw
gehouden. Ook voor wandelaars
er’ te zijn.
geen spelbreker of ‘show-stopp
ook wandelpaden goed
Behalve trottoirs worden
en kun je te voet
begaanbaar gehouden
de prachtige natuur verkennen
voor langere of minder
langere wandeling; waar
de
onderweg ongetwijfeld
Jägertee of Speckplatte
onweerstaanbare
‘hindernissen’
zullen zijn.

BASELAYER

Craft Sportswear

OW
SN
shopping

Zachte en comfortabele
baselayer shirt en broek
ontworpen voor allerlei winteractiviteiten. De speciale
gebreide stof zorgt voor
warmte en een optimale
vochtafvoering. Het rekbare
mee
materiaal beweegt met je
voor optimale- en natuurlijke
bewegingsvrijheid; platte
naden voorkomen schuren
en irritatie.

BROEK

Icepeak Josie

HANDSCHOENEN

Hestra Alpine

Deze handschoenen zijn
gemaakt van soepel,
geimpregneerd leer en
hebben een luxe uitstraling. Dankzij de warme
Primaloft voering is dit
een prima all round
handschoen.
€ 99,99

Een functionele, gewatteerniet
de skibroek die je benen
alleen lekker warm houdt,
maar ook optimale bescherming en bewegingsvrijheid
geeft. De broek is waterdicht
en de sneeuwvangers voorde
komen dat er sneeuw in
pijpen kan komen. De voorgevormde kniedelen en
verhoogde taille zorgen
lekker
je
je
ervoor ervoor dat
kunt bewegen; uiteraard
lekker bij het skien, maar
zeker ook tijdens die zonnige

€ 79,99

middagwandeling.
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Sizes TYPE AREA

Sizes TRIM SIZE

2/1 page
480 x 300 mm
(4 mm bleed)

1/1 page
240 x 300 mm
(4 mm bleed)

1/2 portrait
98 x 260 mm

1/2 landscape
200 x 128 mm

WEBSITE & NEWSLETTER

ACTIEVEVAKANTIEROUTES.NL

NATIVE ADVERTISING
Your product, brand or region will be presented in an editorial. People will read the item as interesting
content instead of paid advertisement.
		medium (max. 400 words)

Native advertising:

€590,-

large (max. 1.000 words)

€730,-

The articles remain on the website for 24 months, extension is possible on request.

VIDEO POSSIBILITIES
You can choose for an additional video. We can provide an exclusive video-review with a sneak-peak
(max. 30 seconds) which can be distributed on al mediums.
Delivered content:
Provided content (incl. sneak-peak):
Combination with test article:

BANNERS
1 month:
Extension per month:

€535,on request
on request

300x125 px.
€395,€185,-

300x250 px.
€685,€310,-

OTHER POSSIBILITIES

An outstanding way to promote your product or area is to include marketing material in
our magazines. There are many ways to do this. For example to include a mini-magazine,
a flyer or a product.
We also offer the possibility to create a flyer or mini-magazine for you. Ask for the prices
and possibilities.

PUBLICATION DATES 2020
Publication frequency: 3 times a year
Subscription rate per year: €13,50 (incl. VAT)
Retail price: €4,99
Edition 		

Closing date			

Publication date

1 		

8 October 2020 			

29 October 2020

2		 29 October 2020			

20 November 2020

3		 22 December 2020		

8 January 2021
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SKIBOOT

Fischer MyCruzar
De ideale skiboot voor de
recreatieve skister; gericht op
maximaal comfort. Met de 4
buckles kan de juiste balans
tussen comfort en grip/controle worden afgesteld.
€ 229,99

€ 499,99

SKI’S

ZONNEBRIL

Sinner Speed

€ 179,99

De SINNER Speed is voorzien
van krasbestendige polycarbonaat-lenzen die zorgen voor
100% UV-bescherming. De flexibele brilpoten verminderen
hinderlijke drukpunten op je
hoofd en de volledige bedekking
met anti-slipmateriaal zorgt
ervooor ook bij extreme inspanning de bril stevig op je hoofd
blijft zitten. De neuspads zijn te
verstellen, zodat je de pasvorm
kunt aanpassen voor een optimaal draagcomfort. De lenzen
van de SINNER Speed zijn verwisselbaar; een set oranje en/of
transparante lenzen is apart
verkrijgbaar.

MUTS

Toni Sailer
Eugenia Fur
Een klassiek gebreide muts
met trendsettende details.
De muts is gemaakt van een
prachtige mix van wol en
bekleed met een ﬂeecehoofdband. Extra opvallend
is de grote pom. Het logo op
de gebreide muts is gemaakt
met Swarovski-kristallen.

Salomon Icon Acces

Ben jij er
klaar voor?

De Delight
Supreme doet
zijn naam eer
aan; de optimale combinatie
van lichtgewicht
en topprestaties. Een op en
top feminime
all-mountain ski.
€ 329,99

Alles wat jij nodig
hebt voor een geslaagde
wintersport
NEK/HOOFDSJAAL

PULLY

Toni Sailer Marjan

Een mooie,sneldrogende pully voor
dames. Ingeweven mesh-banen zorgen
voor goed ademend vermogen; de
lange, solide YKK-rits draagt bij aan
optimaal comfort.

HELM
De Salomon Icon Access is een sportieve
helm met uitneembare binnenvoering.
Helm en sluiting zijn verstelbaar zodat de
helm altijd goed past en perfecte bescherming biedt. Aan de achterzijde van
de helm zit een clip om je skibril vast te

GOGGLE

Oakley Line Miner XM

De Line Miner XM zit relatief dicht op je
gezicht waardoor een groter gezichtsveld
ontstaat. De bril heeft een perfecte
pasvorm en is ook geschikt om over je
normale bril te dragen. De Prizm Rose-lenzen met Prizm-technologie zorgen
voor een minder vervorming - zelfs bij
beweging, een sneller reactievermogen
en een meer waarheidsgetrouw beeld.
€ 159,99

ELAN
Delight
Supreme

€ 34,99

€ 99,99

Vakantie!

Perfecte pasvorm en uiterst comfortabel.
Drie stevig verbonden lagen: buitenstof,
membraan en voering zorgen voor maximaal
comfort. Tegelijk heb je volledige bewegingsvrijheid dankzij het gebruikte stretch-materiaal. De extra hoge, nierbeschermende tailleband, de sneeuwvanger met anti-slip
bevestigen het functionele, sportieve karakter. De ergonomisch aangepaste, mooi
vormgegeven knieën passen ook perfect in
het concept. De skibroek heeft een kortere
beenlengte van ongeveer 5 cm. Erg handig
voor in de ski-boot!

Toni Sailer
Sybilla Fur
Ski-jack van Toni Sailer.
Sportief en tegelijk
op-en-top vrouwelijk.
Waterdicht en ademend.
Gemaakt van een combinatie van elastische,
4-Way Stretch en stof
met een satijnglans.
Typische, 2-richting
ritssluiting en een hoge
kraag. Afneembare
kapuchon, gedecoreerd
met natuurlijke vacht.
Uiteraard heeft het jack
een sneeuwvanger en
elastische sneeuwmanchetten met duimgaten
en klittenband. Merklogo
op de mouw. Verkrijgbaar in 3 kleuren.
€ 1.249,99

Wintersporten kent een ongekend aantal
variabelen. Qua bestemmingen, activiteiten
en technische vaardigheden. Altijd, overal en
voor iedereen geldt echter dat comfort een
belangrijke conditie is en comfort heeft
ook weer vele verschijningsvormen.
Het oog wil tenslotte ook wat…

Naar de Sint-Bernhardpas
op sneeuwschoenen

Toni Sailer New Sestriere

JACK

maken. De diverse ventilatiegaten zijn
instelbaar zodat je voldoende ventilatiemogelijkheden hebt. Aan de binnenzijde
van de helm zit een audiosysteem zodat
je tijdens het skiën via je telefoon je
favoriete muziek kunt luisteren.

€ 149,99

Polar
BUFF®
Een multifunctionele accessoire die
voorzien is van een
Polartec ﬂeece
gedeelte voor extra
warmte en comfort.
Polartec ﬂeece is
een hoogwaardige
ﬂeece stof met een
groot ademend
vermogen, wat
voorkomt dat je
oververhit. De
polyester bestaat
voor 98% uit gerecyclede plastic
ﬂessen en is extreem rekbaar en
zacht.
€ 29,95
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Hoofddoorgang
door de
Alpen, bake
rmat van de
SintBernardhond
en vestigingsp
laats
van een duize
nd jaar oud
hospitium.
Voor liefhebbers
van
cultuur en gesch
iedenis staat
Grote Sintde
Bernhardpas
gelijk aan
gewijde gron
d. Minder beke
nd is
dat er in de
winter wel 25
meter
sneeuw kan
vallen. Repo
rter
Lex van den
Bosch bond
de
sneeuwschoene
n onder, en
trok
over de 2467
meter hoge
pas.

Wandelen met
honden bij het de
van Champe meer
x.
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SUBMISSION GUIDELINES

Deliveryformats: Certified PDF 300 dpi true scale (JPEG, TIFF, EPS) Full-colour ads in CMYK. Do not include Crop
Marks. Embed fonts or transfer into lettercontours. All ads need to be delivered print-ready. Ads can be submitted via:
traffic@sportsandlifestylemedia.nl
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