
Mediakit 2019



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 
ontwikkelen. Onder de vele beschikbare 
communicatiemethoden is een specifiek 
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, technologische ontwikkelingen of 
de motorsport in het algemeen. Bovendien kan 
het magazine ook topics buiten de 
automobielwereld behandelen. Naast 
interessante onderwerpen als reizen, 
gastronomie en kunst, kunnen thema’s die 
dezelfde waarden als Mercedes-Benz 
uitdragen (zoals moderniteit, raffinement, 
elegantie en levenskunst) aan bod komen.

“Niets minder 
dan het beste”

Verspreiding Nederland: 110.000 exemplaren 
Frequentie: 4 edities per jaar

Mercedes me 
magazine 
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• 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

Lezersprofiel

81%
wil het abonnement op 
het magazine vernieuwen



Drie  
rubrieken 

Start

8 Mercedes-BenzMercedes

Hij is wit, slank en gestroomlijnd, met twee staartstukken en een sierlijke cockpit. De Volo-
copter oogt als een mix van een helikopter en een drone – en dat is hij ook. Dit apparaat vliegt 
volledig elektrisch, lokaal emissievrij en op het moment bij tests in Dubai ook autonoom. Wie 
wil, kan zelf de joystick ter hand nemen en de Volocopter besturen met behulp van 18 kleine 
rotoren en verhoudingsgewijs eenvoudige techniek. De Duitse firma Volocopter heeft zichzelf 
ten doel gesteld om het verkeer in de grote steden te ontlasten.
“De live-demonstratie in Dubai was een historische gebeurtenis op het gebied van de mobiliteit 
van de toekomst in de derde dimensie”, aldus Susanne Hahn, hoofd van het innovatielab Lab1886, 
dat deel uitmaakt van Volocopter-aandeelhouder Daimler AG. “We konden laten zien hoe rea-
listisch en tastbaar volledig autonome en elektrische mobiliteitsoplossingen voor de stad zijn.”
i  volocopter.com

De vliegende taxi
Over niet al te lange tijd zou het verkeer in drukke metropolen al vleugels kunnen krijgen: wat dacht 
u ervan om met de Volocopter naar uw volgende afspraak te zweven, autonoom, stil en veilig?

Taxi!  
Met de 
Volocopter 
kunnen 
stadsbewoners in 
de nabije 
toekomst files op 
de weg ontwijken.

90
landen worden  

vertegenwoordigd in 
de Mercedes-Benz 

fabriek in Sindelfin-
gen. Op dit moment 

werken er circa 35.000 
medewerkers en –

werksters op  
deze locatie. 

i  daimler.com

Mercedes in getallen
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STA RT

9December 2017 Mercedes

klanten maken in Berlijn 
gebruik van car2go, een 
nieuw record. Ze legden 
tot nu toe een afstand af 

van meer dan 74 miljoen 
kilometer. De Duitse 

hoofdstad is de grootste 
car2go-locatie van Europa.

i  car2go.com

 200.000
Meer dan Ideeën 

voor morgen

Wilt u overstappen op een hybridemodel of een elektroauto, maar 
vraagt u zich af of een dergelijke auto in uw leven past? De nieuwe 
EQ Ready App geeft uw rijgedrag weer en analyseert aan de hand 
van uw mobiliteitsgedrag welk model van Mercedes-Benz of smart 
bij u past (voor iOS en Android).
i  mbmag.me/eqreadyapp

E-mobility: de check voor geïnteresseerden

Kunst in beeld 
Inspiratie voor onderweg: via het onlineportal Sedition kunnen verzame-
laars werken van bekende kunstenaars aanschaffen die in een gelimi-
teerde oplage beschikbaar komen – voor smartphone, tablet en andere 
mobiele apparaten.

Een echte Wim Wenders-foto 
voor 7 euro (foto hierboven)? Een 
origineel kunstwerk van Tracey 
Emin voor 10 euro? Dat is moge-
lijk! In 2008 riep Damian Hirst, 
maker van bijzonder prijzige 
kunstwerken, op tot de democra-
tisering van de kunst, waarna hij 
zijn werk zelf verkocht bij veilin-

gen, zonder tussenhandelaren. 
Hij bood ook als een van de eer-
ste kunstenaars voor een laag 
bedrag zijn werken digitaal aan 
via Sedition. Inmiddels is de por-
tal ook een ruilbeurs geworden. 
De kunstwerken zijn direct te 
downloaden vanaf een tablet.
i  seditionart.com

Wat gebeurt er als de meest getalen-
teerde designers van Mercedes-Benz 
hun fantasie de vrije loop laten? 
Gorden Wagener, Chief Design Offi cer 
bij Daimler AG, heeft een ideeën-
wedstrijd georganiseerd, waarbij de 
beste ontwerpen van het internatio-
nale designteam op Instagram worden 
getoond. Hieronder staan de winnaars 
in de periode juni tot augustus 2017.
i  #mbsketchofthemonth

1   Chen Hen Mai, 
Advanced Digital Designer

2   Matthias Schenker, 
Advanced Exterior Designer  

3   Hogun Lee, Mercedes-Benz 
Advanced Interior Designer

“Ruimtevaart 
is voor 

iedereen de 
volgende 

grens van de 
menselijke 
ervaring.”

Buzz Aldrin, Astronaut 
Eregast tijdens de 

eerste me Convention 
in Frankfurt am Main.
i  meconvention.com

Schetsen van een 
walvis-duikboot, 
een vliegtuig en 
een sportwagen

1

2

3
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Mercedes

Puur genieten:  
de Skippers Canyon 
Road is één van de 
mooiste, maar ook 
gevaarlijkste routes  
van Nieuw-Zeeland.  

B
uiten mijn comfortzone voel ik  
me pas echt lekker. En daarvoor 
heb ik de juiste tools nodig, die het 
mogelijk maken mijn comfortzone 

te verlaten. De Mercedes-Benz G-Klasse kan 
ik als volgt samenvatten: hij beperkt me niet. 
Hij is betrouwbaar, veilig en comfortabel, 
maar tegelijkertijd ook net zo’n avonturier 
als ik. En het is een auto die tegen een stootje 
kan, perfect voor zware terreinritten.

Onlangs was ik enige tijd in Nieuw- 
Zeeland en reed ik naar een plek die lastig 
bereikbaar is met de auto. Je komt daar uren-
lang geen mens tegen. Daardoor kom ik  
helemaal tot mezelf. De omgeving rond 
Queenstown is simpelweg magisch met zijn 
fraaie heuvellandschappen, gletsjers en fjor-
den. Ik geniet hier van de weerselementen. 
Ik kijk naar het licht, ruik de schone lucht 
en neem de indrukken in me op. De gelui-
den, de kleuren. Mijn dochters zeggen dat ik 
dan volledig opga in de omgeving, bijna als  
een wild dier.

Op dit moment ben ik bezig een reis rond 
de wereld te maken; de Pole2Pole-route loopt 
van de Noordpool naar de Zuidpool en weer 
terug. Een pittige reis dus. Als je over een 
land vliegt, krijg je er weinig van mee. Als 
je een land echter met de auto en te voet 
doorkruist, kun je nieuwe dingen ontdekken, 
zoals de schoonheid van de natuur. Je komt 
meer te weten over het leven en de behoef-
ten van de plaatselijke bevolking. Mijn doch-
ters Jessica en Annika ondersteunen me 
tijdens deze reis, we zijn een team en de 
dames houden van de beide G-Klasses. 
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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.  

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

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 veiligheidstechnologie die gebruikt 
wordt voor de nieuwe modellen van het merk.
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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 96%

99%

is van mening dat het 
magazine beantwoordt 

aan het beeld van 
Mercedes-Benz

van de klanten  
heeft het magazine  

gelezen of  
doorgebladerd



Planning parution

Contact régie

Technische specificaties

Verschijning
Deadlines
• 28 februari 2019 / 25 maart
• 27 mei 2019 / 24 juni
• 26 augustus 2019 / 23 september
• 28 october 2019 / 10 december

Materiaal
Alexandra@objectif-media.com

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

• 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



Het She’s-magazine zet vrouwen met een 
opmerkelijk levensvisie en hun inspirerende 
verhalen in de kijker. We kruipen in de huid 
van (toekomstige) vrouwelijke leiders uit  
de mode, het bedrijfsleven, de kunst of de 
wetenschap, die met ons hun visie, persoonlijke 
en professionele bevindingen delen.  
De 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, 
waarbij de artikelen vanuit een vrouwelijk 
perspectief worden belicht.

“Vrouwen  
als bron van 
inspiratie”

Verspreiding Nederland:  
100.000 exemplaren 
Frequentie: 2 edities per jaar

Magazine She’s 

Alondra
de la Parra

This woman
sets the tone

Amber Valletta
Jil Sander
Li Edelkoort
Barbara Bestor
Whitney Wolfe Herd
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Verschijning
Deadlines
• 27 mei 2019 / 24 juni
• 28 october 2019 / 10 december

Technische specificaties
• 24 pagina’s
• 20 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
• Cover 3: € 6 243,75 ex btw
• Cover 4: € 6 243,75 ex btw
• Cover 2: € 6 243,75 ex btw

Materiaal
Alexandra@objectif-media.com

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


