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Als automerk met een grote symbolische waarde wil 
Mercedes-Benz met zijn doelgroep communiceren: om 
haar te informeren, haar belangstelling vast te houden 
en haar merktrouw te bestendigen. Eveneens wil het 
merk zijn publieke imago onderhouden en ontwikke-
len. Onder de vele beschikbare communicatiemetho-
den is een specifi ek klantenmagazine een must. Het 
biedt de kans om in detail aandacht te besteden aan 
tal van onderwerpen die direct verband houden met 
het ‘merk met de ster’: de presentatie van nieuwe 
modellen, beroemde historische modellen, technologi-
sche ontwikkelingen of de motorsport in het alge-
meen. Bovendien kan het magazine ook topics buiten 
de automobielwereld behandelen. Naast interessante 
onderwerpen als reizen, gastronomie en kunst, kun-
nen thema’s die dezelfde waarden als Mercedes-Benz 
uitdragen (zoals moderniteit, raffi  nement, elegantie en 
levenskunst) aan bod komen.

“Niets minder 
dan het beste”

Mercedes me magazine
Verspreiding Nederland: 
110.000 exemplaren
Frequentie: 4 edities per jaar
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Pioniersgeest
Van elektrische aandrijving tot nieuwe veiligheidsconcepten:

duurzame ideeën voor onze mobiliteit

FEDERER

CLA

Een dag op pad 
met de tennisheld

Citytrip naar Lille

“Rijden in de EQC  
is net zo stil als lopen  

op de maan” 
Mike Massimino, astronaut

00-00_19MER12481_NLNL_Cover_1.indd   1 13/09/2019   10:49



3 Mediakit 2020Mercedes

• 30-55 jaar en ouder
• 80% mannen – 20% vrouwen
• Inkomen: 2 x gemiddeld
•  Opleiding: voortgezet of  

hoger onderwijs
•  Beroepsgroep: zelfstandige 

ondernemers, leidinggevenden
•  Zeer trouw aan het merk
•  Belangstelling gaat vooral uit 

naar: comfort, luxe, technologie, 
gadgets, reizen, cosmetica, 
juwelen, mode, wonen en sport

•  Vrijetijdsbesteding:  
golf, tennis, zeilen

Lezers-
profiel

81% 
wil het abonnement op  

het magazine hernieuwen
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Drie 
rubrieken

1. Start
Korte informatie over de wereld van Mercedes-Benz, 
gepresenteerd in een modern design. Hier vindt u al 
het nieuws over de technologie, mobiliteit, gadgets, 
levensstijl en het design van Mercedes-Benz. 

2. Imagine
Deze rubriek is een verzameling van artikelen over 
de geschiedenis van de technologische, culturele en 
sociale veranderingen van onze tijd. 

3. Drive
Dit onderdeel is gewijd aan de nieuwe modellen van 
Mercedes-Benz en de geschiedenis van ‘luxury in use’.   
Volledige reportages en boeiende foto’s benadrukken 
het avant-gardistische design en de innovatieve veilig-
heidstechnologie die gebruikt wordt voor de nieuwe 
modellen van het merk.

10 Mercedes-BenzMercedes

Het was een bijzonder moment op de internationale auto-
tentoonstelling IAA in Frankfurt: de Vision EQS rolde het 
podium op de stand van Mercedes-Benz op – en trok met 
zijn strakke, vloeiende vormen meteen alle blikken naar zich 
toe. De Vision EQS is een showcar, dus niet bedacht voor 
serieproductie. Hij staat symbool voor de richting waarin 
Mercedes-Benz zich wil ontwikkelen. De mobiliteit is aan 
het veranderen, maar twee dingen zullen altijd blijven 
bestaan: de behoe� e van de mens om zich te verplaatsen 

en het verlangen naar iets bijzonders. Ook in een duurzame 
toekomst zullen onze klanten om een limousine blijven 
vragen die aan hun behoe� e aan comfort, design en tech-
nologie voldoet. De Vision EQS combineert al deze wensen 
in één concept en laat voor het eerst zien hoe een volledig 
elektrische auto uit de topklasse eruit kan zien – wanneer 
die door Mercedes-Benz ontworpen is tenminste. Meer info 
over het design leest u op pagina 93. 

 mbmag.me/visioneqs

Start

Het moment
De toekomst van het bijzondere
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De perfecte fusion van comfort, 
design en technologie: de  
Vision EQS laat de duurzame 
luxe van de toekomst zien.
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C ountryzangeres Ilse DeLange, een van Nederlands 
bekendste artiesten, werd de afgelopen tien jaar 
overladen met prijzen. Zo werd ze onder meer ver-
kozen tot beste popartieste, beste zangeres, nam ze 

deel aan het Eurovisiesongfestival, ontving ze een Oeuvre 
Award, was ze jurylid in The Voice, speelde ze mee in de 
Amerikaanse serie Nashville en ondertussen heeft  ze in Ten-
nessee een huis gekocht. Sinds dit jaar is ze ook ambassadeur 
voor She’s Mercedes.

Ilse, je hebt de wind in de zeilen mogen we stellen… Durf 
jij op je lauweren te rusten na het succes van de afgelo-
pen jaren? 
Niet bepaald. Je verlegt elke keer simpelweg je grenzen. Ik 
ben niet iemand die enkel in termen van doelen denkt en leeft . 
Ik merk iets op en raak erdoor geïnspireerd, vervolgens ga ik 
ermee aan de slag. Wat uiteindelijk de consequenties van die 
keuzes zijn, of dat succesvol is of niet, speelt een minder grote 
rol voor me. Als ik het maar met plezier en passie heb gedaan, 
dat is voor mij het echte ‘winnen’ en belangrijker dan succes. 
Al heb ik uiteraard liever dat het wel een succes wordt, maar 
je weet vooraf nooit wat er zal gebeuren. Mijn visie is dat je 
vooral moet proberen om dicht bij jezelf te blijven en te doen 
wat je leuk vindt. Dat is wellicht ook waarom ik al zo lang op 
dit niveau kan blijven presteren. 
Bedoel je hiermee dat authenticiteit een eigenschap is die 
aanslaat bij het grote publiek? 
Ja ik denk van wel. Succes is moeilijk te vangen. Waarom lukt 
het ene wel en het andere niet? Ik ben ervan overtuigd dat men-
sen het voelen wanneer iets ‘echt’ is. Daar geloof ik wel in. 
Hoe is je liefde voor country eigenlijk ontstaan? 
Eerder bij toeval. Ik zong als klein meisje heel vaak en volgde 
gitaarlessen. Muziek was in die tijd nog heel speels. Toen de 
talentenjachten in mijn lagereschooltijd opkwamen, besloot ik 
mee te doen. Tijdens een weekafsluiting op de lagere school 
was ik altijd wel haantje-de-voorste als gevraagd werd wie iets 
wilde zingen of voordragen. In die periode waren de Mini-Play-
backshow en de Soundmixshow heel populair in Nederland. 
Toen ik aan die talentenjachten wilde meedoen, had ik uiter-
aard een bandje nodig waar ik kon meezingen op de muziek. 
Mijn allereerste karaokebandje speelde toen al country. Op die 
onbevangen leeft ijd onderscheidde ik echter geen genres, alles 
was gewoon muziek. Ik vond het mooi, of niet, maar dacht niet 
in hokjes. Country was dus eerder een toevalstreff er, al zal het 
wel een natuurlijke aantrekkingskracht op me hebben gehad. 
Je laatste plaat Gravel & Dust is na je zijstap met The Com-
mon Linnets weer een soloalbum. Was The Common Linnets 
een avontuurtje of mogen we nog nieuw werk verwachten?
Er komt zeker nieuw werk, sterker nog, er ligt bijna een heel 
nieuw album klaar, dat we in 2020 lanceren. Gravel & Dust, 

Ilse ervaart Mercedes-Benz
als een merk met klasse-
auto’s die voor kwaliteit 
staan. Daarbij vindt ze de 
nieuwe vormgeving heel 
stoer en geslaagd. FO
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“Mercedes-Benz doet me 
denken aan woorden als 

ambacht, degelijkheid in de 
goede zin van het woord”

Ilse DeLange
is een gevestigde waarde 
in de Nederlandse muziek-
scène. Haar debuutalbum 
World of Hurt, geproduceerd 
door Barry Beckett 
in Nashville, betekende de 
start van haar carrière in 
1998. Verschillende hits, 
nummer één albums, platina 
platen en prestigieuze prij-
zen volgden de jaren erna. 
Na een lange succesvolle 
solocarrière, besloot Ilse 
haar Americana-groep op 
te richten: ‘The Common 
Linnets’. De band nam deel 
aan het Eurovisiesong-
festival in 2014 en ver-
overde een plekje in de 
harten van 200 miljoen 
Europese kijkers. Hun 
debuutsingle Calm A� er 
The Storm werd een hit 
in Europa, met een 
nummer één-positie in 
veertien landen.
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BRUSSEL
Hoofdstad van de levenskunst
Weinig steden kunnen zichzelf op zoveel manieren ‘hoofdstad’ noemen als Brussel. 
Het is de hoofdstad van België, maar ook van Europa. En daarnaast is het ook nog de 
wereldhoofdstad van de strips, de patat, de bonbons en de art nouveau. Brussel is de 
op een na meest kosmopolitische stad ter wereld en kan de bezoeker bekoren met zijn 
rijke erfgoed. We verkennen verleden en toekomst van deze atypische metropool met 
de eerste volledig elektrische SUV van Mercedes-Benz: de EQC 400 4MATIC

TEKST: MAXIME SCHOUPPE
FOTO’S: TOM VANDEWIELE

D e stad wordt wakker op het moment dat  
we het Jubelpark naderen ... en het verkeer 
lijkt verrassend luidruchtig. We zijn door 
onze oren gefopt: na tien minuten rijden zijn 

we nog niet helemaal gewend aan de honderd procent 
stille motor van de EQC 400 4MATIC. Door het panorama-
schuifdak van de auto zien we het imposante silhouet 
van de triomfboog van het Jubelpark. Die is opgetrok-
ken aan het einde van de negentiende eeuw, als uiting 
van de trots van een klein landje dat zich in de halve 
eeuw na zijn onafhankelijkheid, in 1830, wist te ontwik-
kelen tot een economische wereldmacht. Een van de 
‘paleizen’ van de Wereldtentoonstelling van 1897 is nu 
de thuisbasis van het museum Autoworld, waar liefheb-
bers van klassieke auto’s kunnen kennismaken met de 
ongeveer duizend stuks rijke verzameling van Ghislain 
Mahy, een van de grootste ter wereld.

In de ochtendzon lijken de twee gebogen colonnades 
die zich vanuit de zijgevels van de triomfboog naar  
de stad uitstrekken de Europese wijk verderop te  
omarmen. Rond het Schumanplein zijn immers de  
meeste EU-instellingen gevestigd: de Commissie in het 
Berlaymontgebouw, de Raad van Ministers in het Justus 
Lipsiusgebouw en de Europese Raad (de staatshoofden 
en regeringsleiders) in het nieuwe Europagebouw, een 
futuristische kubus waarin een bol lijkt te zweven.

Het is tijd om aan onze citytrip te beginnen. “Hey 
Mercedes!” – “Wat kan ik voor u doen?” De spraak-
computer van het multimediasysteem MBUX reageert  
meteen. “Breng ons naar het Ter Kamerenbos.” Rechts op 
het widescreen touchscreen flitst de navigatiesoftware aan. 
Op de gps-kaart kun je op elk gewenst moment met een 
enkele klik het dichtstbijzijnde laadstation vinden, terwijl 
op de linkerhelft van het scherm het instrumenten-

 
Het iconische Atomium 
werd gebouwd voor 
Expo  58 en stelt de  
negen atomen van een 
ijzerkristal voor.

76-82_19MER13253_NLNL_EQC_BXL.indd   77 18/11/2019   14:42

1

2 

3 



5 Mediakit 2020Mercedes

Er zijn verschillende manieren om 
een abonnement af te sluiten:
•   Inschrijving op het vijfjarige 

relatieprogramma van het merk, 
met mogelijkheid tot verlenging  
op aanvraag (tijdens de bestelling 
van het voertuig)

•  Via onze dealers: we stellen 
abonnements formulieren ter 
beschikking op het extranet

•  Via onze evenementen: adressen 
worden genoteerd tijdens  
beurzen e.d.

Verspreiding

99% 

96% 

van de klanten heeft  
het magazine gelezen  

of doorgebladerd

is van mening dat het 
magazine beantwoordt 

aan het beeld van 
Mercedes-Benz
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Technische 
specificaties

Verschijning
Deadlines
• 9 maart 2020/ 30 maart
• 2 juni 2020/ 22 juni
• 4 september 2020/ 25 september
• 6 november 2020 / 27 november

• 100 pagina’s
• 96 binnenpagina’s en 4 coverpagina’s
• Integrale vierkleurendruk
• Cover in 300-grams mat gestreken papier
• Logo me (cover): UV-coating
• Binnenpagina’s op 80-grams satijn houtvrij papier
• Afwerking rug: gelijmde rug
• Kleursysteem: CMYK
• Beeldresolutie: 300 dpi 
• Formaat: gesloten 215 x 270 mm / open: 430 x 270 mm
• Bleed: 5 mm rondom
• Enkele pagina: € 4 995 ex btw
• Dubbele pagina: € 8 250 ex btw
• Cover 4 : 6 243,75 ex btw
• Cover 2 : € 6 243,75 ex btw
• Cover 3 : € 6243,75 ex btw

Contact
Alexandra Rançon
Objectif Média
Tel: +32 23 74 22 25  
GSM: +32 484 10 63 71
www.objectif-media.com

Materiaal
alexandra@objectif-media.com
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Het She’s-magazine zet vrouwen met een opmerkelijk 
parcours en hun inspirerende verhalen in de kijker. 
We kruipen in de huid van – toekomstige – vrouwelijke 
leiders uit de mode, de bedrijfswereld, de kunst of de 
wetenschap, die met ons hun visie, persoonlijke en 
professionele verwezenlijkingen delen. Hun portretten, 
interviews en unieke initiatieven bundelden we in de 
Salon-rubriek. Het She’s-magazine bevat net zoals het 
Me-magazine een ‘Start’ en ‘Drive’-rubriek, maar dan 
wel in een vrouwelijk kleedje.

“Vrouwen 
als bron van 
inspiratie”

Magazine She’s
Verspreiding Nederland: 
27.000 exemplaren
Frequentie: 4 edities per jaar
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MERCEDESWINTER 2-2019

Subtiele rebel Gwyneth Paltrow
Corinna en Gina 
Schumacher
Yalitza AparicioHoe Dalad Kambhu de sterrenkeuken verandert

Meet the Stars
à la TravelEssence

Zou u dat wel eens willen? De tijd nemen 
om naar de sterren te staren? In Australië en 
Nieuw-Zeeland laten de sterren zich van hun 
beste kant zien. Iedere nacht. U krijgt ze er 
gratis bij als wij uw reis naar Down Under 
mogen organiseren.

Graag stellen we u ook voor aan “onze” sterren: 

de eigenaren van de accommodaties die we samen 

met u uitzoeken. Cottages, B&B’s, lodges, klein van 

opzet, weg van de massa.  Alles wordt tot in de 

puntjes voor u geregeld. Onze specialisten hebben 

er zo’n 1500 bezocht en geselecteerd, speciaal 

voor u.  

Zij hebben zelf ervaren hoe de locals hun unieke 

plaats onder de sterrenhemel met u delen. 

Sterren moet je laten schitteren. Dus bieden we 

onze partners gunstige afspraken, veel aandacht en: 

gasten als u. Zodat u als ster wordt onthaald en als 

vriend weer uitgezwaaid. Bent u benieuwd naar die 

plek onder de sterren? Kom dan naar een van onze 

landenpresentaties of bel voor een afspraak met 

een van onze adviseurs. 

Onze lokale kennis maakt het verschil. 
Klanten waarderen ons gemiddeld met een 

www.travelessence.nl | 030 272 5335

9.3
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• Magazine: 84 pagina’s
• 80 binnenpagina’s en 4 coverpagina’s
• Integrale vierkleurendruk
• Cover in 300-grams mat gestreken papier
• Logo She’s (cover): UV-coating
• Binnenpagina’s op 80-grams satijn houtvrij papier
• Afwerking rug: gelijmde rug
• Kleursysteem: CMYK
• Beeldresolutie: 300 dpi
• Formaat: gesloten: 215 x 270 mm / open: 430 x 270 mm
• Bleed: 5 mm rondom
• Enkele pagina: € 2 500 ex btw
• Dubbele pagina: € 4 000 ex btw
• Cover 4 : € 3 500 ex btw
• Cover 2 : € 3 000 ex btw
• Cover 3 : € 2 800 ex btw

Technische 
specificaties

Verschijning
Deadlines
• 9 maart 2020/ 30 maart
• 2 juni 2020/ 22 juni
• 4 september 2020/ 25 september
• 6 november 2020 / 27 november

Contact
Alexandra Rançon
Objectif Média
Tel: +32 23 74 22 25  
GSM: +32 484 10 63 71
www.objectif-media.com

Materiaal
alexandra@objectif-media.com


