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“Niets minder 
dan het beste”

Verspreiding België:  
102.000 exemplaren
 
Frequentie: 2 edities per jaar 
•Herfst-Winter 
•Lente-Zomer

Als automerk met een grote symboolwaarde wil 
Mercedes-Benz met zijn publiek communiceren, om 
hem te informeren, zijn belangstelling vast te houden 
en zijn merktrouw te bestendigen. Maar evenzeer wil 
het merk zijn publieke imago onderhouden en ontwik-
kelen. Onder de vele beschikbare communicatie-
methoden dringt de keuze voor een specifiek 
klantenmagazine zich op als een must. Het biedt de 
kans om in detail aandacht te besteden aan tal van 
onderwerpen die direct verband houden met het 
merk, zoals de komst van nieuwe modellen, beroemde 
historische modellen van het Merk met de ster, tech-
nologische ontwikkelingen of nog de motorsport in het 
algemeen. Maar een magazine kan ook verder gaan 
dan de specifieke automobielwereld. Zo kunnen voor 
de lezers interessante onderwerpen aan bod komen, 
zoals reizen, gastronomie en kunst in al haar verschij-
ningsvormen, alsook thema’s die dezelfde waarden 
uitdragen als Mercedes-Benz, zoals moderniteit,  
raffinement, elegantie en levenskunst.
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Lezers
profiel

81% 
wil het abonnement op  

het magazine hernieuwen

• 30-55 jaar en ouder
• 80 % mannen – 20 % vrouwen
• Taalkeuze: 55% Nl – 45% Fr
• Inkomen: 2 x gemiddeld
•  Opleiding: secondair of  

hoger onderwijs
•  Beroepsgroep:  

zelfstandige ondernemers, 
kader of hoger kader

•  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
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Verspreiding
Er zijn diverse manieren om zich op 
het klantenmagazine te abonneren:
•  Inschrijving op het vijfjarige 

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

•  Via onze Verdelers: we stellen  
hun abonnementsformulieren ter 
beschikking op het extranet

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

99% 

96% 

van de klanten heeft  
het magazine gelezen  

of doorbladerd

is van mening dat het 
magazine beantwoordt 

aan hun beeld van 
Mercedes-Benz
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Technische Fiche

Verschijningsplanning
Commerciële afsluiting:10 november
Verdeling: december

Regie contact
Alexandra Rançon
Objectif Média
Alexandra@objectif-media.com
Tel: +32 23 74 22 25
Gsm: +32 484 10 63 71
www.objectif-media.com

• Magazine: 144 pagina’s
• 140 binnenpagina’s en 4 coverpagina’s
• Integrale vierkleurendruk
• Twee taalversies
• Cover in 300-grams mat gestreken papier
• Binnenpagina’s op 90-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
• Enkele pagina: € 5 000 ex btw
• Dubbele pagina: € 8 500 ex btw
• Cover 4: € 6 500 ex btw
• Cover 2: € 6 000 ex btw
• Cover 3: € 5 000 ex btw
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“Vrouwen  
als bron van 
inspiratie”
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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.

Verspreiding België:  
102.000 exemplaren
 
Frequentie: 2 edities per jaar 
•Herfst-Winter 
•Lente-Zomer
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• Magazine: 132 pagina’s
• 128 binnenpagina’s en 4 coverpagina’s
• Integrale vierkleurendruk
• Twee taalversies
• Cover in 300-grams mat gestreken papier
• Logo She’s (cover): UV-coating
• Binnenpagina’s op 90-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
• Enkele pagina: € 5 000 ex btw
• Dubbele pagina: € 8 500 ex btw
• Cover 4: € 6 500 ex btw
• Cover 2: € 5 000 ex btw
• Cover 3: € 6 000 ex btw

Technische Fiche

Verschijningsplanning
Commerciële afsluiting:15 september
Verdeling: oktober

Regie contact
Alexandra Rançon
Objectif Média
Alexandra@objectif-media.com
Tel: +32 23 74 22 25
Gsm: +32 484 10 63 71
www.objectif-media.com


