
HET GROTE FWD JAARBOEK 
KOMT ER WEER AAN!

LIVING CONSUMER ELECTRONICS
In korte tijd is Het Grote Jaarboek van Hifi.nl, FWD Magazine en Music Emotion uitgegroeid tot één van de meest 
gewaardeerde jaarboeken voor iedereen die buitengewoon is geïnteresseerd in geluid & beeld & communicatieapparatuur. 

Dit jaar verschijnt het nieuwe Jaarboek in december, pal voor de Kerst. Een unieke bundeling van reviews, interviews en andere 
hoogwaardige content.

Nieuw dit jaar is de uitbreiding met de uitgaven Smarthome Magazine, Homecinema Magazine, Tablets Magazine en 
Wearables Magazine. Hiermee is meteen duidelijk wat onze missie is: 24/7 actief met het leiden van het grootste consumer 
electronics-platform van de Benelux.

Breed omarmt door mensen die bovengemiddeld zijn 
geïnteresseerd in geluid & beeld & communicatieapparatuur

Martijn Chel, hoofdredacteur



PUBLICEER NU IN
HET GROTE FWD JAARBOEK

• Doorplaatsing van een review, high visit of andere content
 Minimaal 3 pagina’s         € 275,- pp
 Bijdrage in de kosten:          

• Advertentie, 1/1 pagina full colour
 Bijdrage in de kosten:          € 1750,-
 Cover, 2, 3 positie:          € 2500,-

• Advertentie 2/1 pagina full colour
 Bijdrage in de kosten :          € 2950,-

• Advertentie Coverfold, 3/1 pagina
 Bijdrage in de kosten:          € 5000,-

• Winkelvermelding
 Bijdrage in de kosten:          € 175,-

Het Grote FWD Jaarboek biedt verschillende mogelijkheden om te publiceren. U kunt reeds online 
gepubliceerde content ook in het Jaarboek publiceren, regulier adverteren of met Uw speciaalzaak 
acte de présence geven.

Hebt u een origineel idee voor exposure dat afwijkt van de standaard participatiemogelijkheden, 
dan staat uitgever Johan Dijk u graag te woord voor een maatoplossing.
Voor toelichting & maatwerk contact: drs. Johan Dijk, uitgever, johan.dijk@lenthe.nl

Het Grote FWD Jaarboek 2018 is een activiteit van FWD B.V., “47 Knowledge Lane”, Nieuwe 
Herengracht 47, 1011 RN Amsterdam, Nederland

Laat tijdig weten dat U meedoet met Het Grote FWD Jaarboek 2018
Bel + 31 6 15 89 42 45 of hhardeman@hifi.nl

DE VERSCHILLENDE PARTICIPATIEMOGELIJKHEDEN


