Profiel
F O R

G R E A T

M E N

Scherp. Stijlvol. Luxe. Authentiek. Edgy. Topjournalistiek. Prachtige
fotografie. Toonaangevende modeseries. Strakke vormgeving.
Internationale uitstraling. Coole covers. Indrukwekkende omvang.
JFK heeft zich de afgelopen tien jaar ontwikkeld tot dé lifestyleglossy voor mannen. Met een inhoud en uitstraling die net even
anders dan anders is: brutaler, scherper, modischer, origineler,
breder en journalistieker, maar wel altijd toegankelijk.
JFK biedt merkadverteerders de mogelijkheid voor custom
made oplossingen
Creatie van editorial content: Gemaakt door de redactie van het
magazine en de website
Samenwerkingen op het gebied van events: JFK Greatest Man
Gala, lanceringsfeesten, beurzen, muziek- en sportevent

#68

SHELLY STERK
DOOR
ANDY TAN

Lezersprofiel
De JFK-man:
• is hoogopgeleid. Hij houdt van zijn werk en heeft een
goede carrière
• heeft een eigen stijl en ziet graag in één oogopslag
wat de laatste trends op modegebied zijn
• is intelligent en breed geïnteresseerd
• houdt van reizen en is internationaal georiënteerd.
Hij wil alles gezien hebben en het liefst ook net even
eerder dan anderen
• weet precies wat er speelt en welke zaken het leven
aangenamer maken
• leest graag over interessante persoonlijkheden in
binnen-en buitenland
• sport regelmatig en is verzorgd, maar nooit
over the top
• heeft humor en relativeert
• geïnteresseerd in mode en verzorging, auto’s, reizen,
horloges en gadgets
#65

JEROEN PAUW
DOOR
MARTHE
HENNINK

Doelgroep
#65
TIM HOFMAN
DOOR
JASPER RENS
VAN ES

Geslacht: Man
Leeftijd: 20 - 50
Welstand: A/B1
Opleiding: HBO/WO, goede baan of eigen bedrijf, behoort
tot het actieve deel van de bevolking
Gezinsfase: van single en voor het eerst samenwonend tot
getrouwd met kinderen
Interesses: zie lezersprofiel

JANDINO DOOR LINDA STULIC

SERGIO HERMAN DOOR ALEK

figures
facts &

F O R

CARS DOOR
GIJS SPIERINGS
SPORT DOOR
RUUD BAAN
SPECIALS DOOR
RUUD BAAN
FASHION DOOR
RENE KRAMERS
WATCHES DOOR
KYLA ELAINE

G R E A T

M E N

Tarieven

Verschijningsdata
2018
JFK #69

1/1 pagina € 6.000
2/1 pagina € 10.400

1 maart 2018
Thema: Mode & accessoires

Deze tarieven zijn inclusief full

Aanleveren advertenties:
12 februari 2018

colourtoeslag en exclusief BTW

Frequentie-korting

JFK #70

2 plaatsingen 3%
3 plaatsingen 5%
4 plaatsingen 6%
Meer dan 4 plaatsingen
korting in overleg

19 april 2018
Thema: Style & Horloges

Aanleveren advertenties:
2 april 2018

Frequentiekorting geldt uitsluitend
over de effectief geplaatste adver-

JFK #71

tenties.

21 juni 2018
Thema: Zomerstyle special

Speciale posities

Speciale posities kunnen
vooraf worden besproken.
Voor deze posities wordt over
de brutoprijs de volgende
toeslag berekend:
Cover 2 en pagina 3:
50% toeslag
Cover 3: 25% toeslag
Cover 4: 50% toeslag
Voorkeursplaatsing:
15% toeslag

Bijzonderheden

Voor plusproposities, inserts,
advertorials, shoppingpagina’s, events en andere
bijzondere samenwerkingsmogelijkheden, neem contact
op met de salesafdeling.

Technische gegevens
Formaat: 210 x 274 mm
Papier binnenwerk:
100 grams mat houtvrij
Papier omslag:
300 grams MC
Afwerking:
Garenloos gebrocheerd
Uitvoering: Full colour
Bladspiegel:
210 x 274 mm
1/1 pagina aflopend:
216 x 280 mm
(incl. 3 mm afsnede)

2/1 pagina aflopend:
426 x 280 (incl. 3 mm afsnede)

Aanleveren

Advertenties dienen digitaal

Aanleveren advertenties:
4 juni 2018
#67

PHILIPS
DOOR
PAUL
BAKKER

JFK #72

16 augustus 2018 Thema:
Mode & Auto's

te worden aangeleverd als
certified PDF. Het verdient
aanbeveling om een
kleurproef bij te leveren.

Sales

Daphne Boer
T: +31 63 835 77 00
E: Daphne@jfkmagazine.nl

De verantwoordelijkheid voor
een correcte paginaopbouw,
conform de onze, ligt te allen
tijde bij de opdrachtgever.
Kosten veroorzaakt door
aanlevering van niet-druk
gereed advertentiemateriaal
worden doorbelast tegen
kostprijs.

Algemene informatie

Titel: JFK
Hoofdredacteur:
Willem Baars
Uitgever: JFK Media B.V.
Paasheuvelweg 1 (6e etage)
1105 BE Amsterdam
The Netherlands
T: +31 20 760 12 18
E: info@jfkmagazine.nl
W: www.jfk.men
Frequentie: 6 x per jaar
Omvang: gemiddeld 192
pagina’s
Verspreide oplage: ca.
20-30.000 gem. per editie

JFK #73

11 oktober 2018
Thema: Greatest Man &
Wintersport special

Aanleveren via:

info@jfkmagazine.nl

Aanleveren advertenties:
30 juli 2018

Distributie via losse
verkoop in alle betere
boekhandels en
warenhuizen in Nederland,
betaalde abonnementen
en via exclusieve
adverteerders.

Consumentenprijs

Losse verkoop: € 6,95
Jaarabonnement: € 34,95
Op verzoek kan JFK ook
relatieabonnementen
verzorgen. Bij grotere
aantallen (minimaal
500 exemplaren) kan JFK
een eigen cover voor u
ontwikkelen.

Aanleveren advertenties:
24 september 2018

JFK Greatest Man Gala
6 oktober 2018

JFK #74

13 december 2018 Thema:
Horloges Aanleveren
advertenties: 26
november 2018

Annuleringstermijn

Uiterlijk 2 maanden voor
verschijning (contract blijft
gehandhaafd). Annuleren
kan alleen schriftelijk
(per post/email bij
account-manager).

Op alle aanbiedingen, offertes en
overeenkomsten van JFK Media B.V.
zijn de algemene voorwaarden van
toepassing.

