
MEDIAKAART 2021
MAGazine en online

MAGazine, tijdschrift van motorrijdersbelangenvereniging MAG, verschijnt vijf keer per jaar. 
De huidige oplage is 5.000 stuks, gelezen door betrokken, enthousiaste motorrijders met een 
focus op veilig, betaalbaar en in vrijheid motorrijden.

Advertentieformaten
1/8 liggend    90 x 63 mm
1/4 staand    90 x 130 mm
1/2 liggend            185 x 130 mm   
1/2 staand     90 x 265 mm 
1/2 liggend aflpnd        210 x 143 mm excl. 5 mm afsnee rondom
1/2 staand aflpnd        104 x 297 mm excl. 5 mm afsnee rondom
1/1 pagina            185 x 265 mm   
1/1 aflopend             210 x 297 mm excl. 5mm afsnee rondom
Materiaal aan te leveren als hi-res PDF.

Deadlines en verschijningsdata 2021

IBAN: NL26 INGB 0005 9311 02
tnv Motorrijders Actie Groep

BIC: INGBNL2A 
KvK: 4059 6536

Postbus 699, 9200 AR Drachten
06 3841 4881 
info@motorrijdersactiegroep.nl
www.motorrijdersactiegroep.nl

Tarieven online
• Banner met link op MAG website: € 350,- per jaar
• Post op MAG Facebookpagina: € 50,-
• Bericht via MAG Nieuwsbrief (5.000+ mailadressen): € 95,-
• Andere mogelijkheden in overleg

Contact
Ben Kennepohl, 06  5140 4308, ads@motorrijdersactiegroep.nl

maand MAGazine deadline verschijnt
april 172 vr 12-03 vr 09-04
juni 173 vr 21-05 vr 18-06
september 174 vr 27-08 vr 24-09
december 174 vr 05-11 vr 03-12
februari 171 vr 08-01 vr 05-02

frequentie 1x 2x 3x 4x 5x
1/8 pagina 65,- 62,- 60,- 57.- 55,-
1/4 pagina 125,- 120,- 115,- 110,- 105,-

1/2 pagina 240,- 230,- 220,- 210,- 200,-
1/1 pagina 460,- 445,- 425,- 405, 390,-

Tarieven print



VEILIG, VRIJ EN BETAALBAAR 
MOTORRIJDEN: DOET U MEE?
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Motorrijdersactiegroep MAG zet zich al dertig jaar in voor veilig, vrij en 
betaalbaar motorrijden en is daarmee van groot belang voor de hele 
Nederlandse motorbranche. 

Als belangenvereniging wist de MAG onder meer een verbod op motoren 
met meer dan 100 pk tegen te gaan en te voorkomen dat motorrijders 
verplicht gele hesjes moeten dragen. De MAG speelde een belangrijke rol 
in de plaatsing van motorrijdersvriendelijke onderplanken in bochten en 
wist een dure, overbodige Europese APK voor motorfietsen af te wenden. 
Verder is de MAG via het eigen meldpunt actief in het oplossen van 
gevaarlijke wegsituaties en wordt de organisatie steeds vaker betrokken 
bij infrastructurele vraagstukken, zowel door wegbeheerders als door 
producenten.

MAGazine
Het vijf keer per jaar verschijnende MAGazine brengt onder meer:
• MAG in actie: voortgang rond onder meer gevaarlijke wegsituaties, 

rijproeven, slimme verkeerslichten, (motordetectie door) zelfrijdende auto’s 
en MAG-overleg met wegbeheerders en andere partijen

• Productnieuws en productgerichte artikelen
• Interviews met professionele weggebruikers en experts van binnen en 

buiten de motorwereld
• Verslagen van rijproeven met zonnepanelen, bermblokken en andere 

infrastructurele oplossingen
• Achtergrondverhalen: elektrisch rijden, ADAS, asfalt, weginrichting, 

slimme verkeerslichten, motorgeluid, etc.
• Rijtechnische tips, columns, verzekeringsadviezen

Lezersprofiel
De MAG telt op dit moment rond de 4.000 leden en 100 ondersteunende 
merken- en toerclubs. MAG-leden zijn overwegend mannen, met een 
gemiddelde van 20 jaar motorervaring. Het aantal vrouwelijke leden neemt 
toe, in lijn met het groeiende aantal vrouwelijke motorrijders. 
Met ruim 8.500 kilometer per jaar rijden MAG-leden drie keer zoveel als de 
gemiddelde Nederlandse motorrijder. MAG-leden, ondersteunende clubs en 
andere belanghebbende partijen krijgen het blad toegestuurd. 

Dank
De MAG doet alles voor een motorvriendelijk klimaat. Dat doen we voor 
iedereen die motorrijdt, van terrascruisers tot professionele kilometervreters. 
Daarbij zijn we ons volledig bewust van het feit dat motorrijders een 
belangrijke rol kunnen spelen in het reduceren van mobiliteitsproblemen. 
Met uw advertentie bereikt u een interessante doelgroep van actieve en 
betrokken motorrijders, én laat u zien dat uw bedrijf het werk van de MAG 
ondersteunt. Daarmee steunt u een ook voor uw klanten bijzonder goede 
zaak. Dank!

Asfaltrichel? Opgelost!

Onderplanken? Dankzij de MAG.

In alle vrijheid....


