Media Kit 2021

Over Flying
Dutchman

Dit premium magazine is een cadeautje voor de trouwe
KLM-reiziger, met content toegespitst op de bestemmingen van KLM.
Onze lezers zijn hoogopgeleide, frequente (zaken)reizigers
die deelnemen aan het Flying Blue- en bluebiz-programma.
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Quality
matters
Met een advertentie in Flying Dutchman
staat uw boodschap in een kwalitatief
umfeld en lift uw merk mee op de
autoriteit die KLM uitstraalt. Flying
Dutchman is een inspirerende etalage
voor uw merk. Het magazine heeft een
hoog bewaargehalte en inspireert de
reizigers bij het boeken van hun volgende
trip. Relevante reiscontent elk kwartaal
thuis op de deurmat geleverd.

Oplage:
180.000

Bereik:
270.000

Frequentie:
4x per jaar thuisbezorgd

Van de makers van
onder meer National Geographic
Traveler, VOGUE, Quote,
Quest, Esquire en ELLE

PROFIEL
• Hoogopgeleid
• Hoge levensstandaard

Premium
lezerspubliek

Met een bereik van 270.000 is Flying Dutchman een van de grootste
magazines van Nederland. Bovengemiddeld goed gelezen
door zowel leisure reizigers als corporate klanten, die er een brede
interesse en navenant bestedingspatroon op na houden.

• Vrouw – 42%
Man – 58%
• Wereldburger
• Leeftijd:
18 t/m 34 jaar – 19%
35 t/m 54 jaar – 55%
55 t/m 74 jaar – 27%
• Bruto inkomen per jaar:
Tot en met 45.500 – 34%
45.500 tot 91.000 – 47%
91.000 en meer – 12%
• Vliegt gemiddeld
10 keer per jaar.
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Het magazine
Het magazine trakteert Flying Blue-deelnemers op verrassende,
toegankelijke, fraai gepresenteerde inspiratie en praktische tips toegespitst
op de bestemmingen van KLM. Daarnaast ontvangen lezers KLM-nieuws
en relevante informatie rondom het Flying Blue-programma.
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Volop reisinspiratie
Verre reizen, short breaks, nieuwe hotspots op KLM-bestemmingen:
het ligt voor de Flying Dutchman-lezer allemaal binnen handbereik.

CITY GUIDE VOL
VERBORGEN
PARELS

BUCKETLIST
BESTEMMINGEN

HOOGTEPUNTEN
IN THE PICTURE

GROOT
INTERVIEW

CHECK-IN

Van culinaire hotspots
en culturele highlights
tot de ideale plek voor
een business lunch:
Flying Dutchman deelt
unieke reistips binnen
en buiten Europa.

Parelwitte stranden
en azuurblauwe
zee: sfeervolle
en informatieve
reisreportages laten
de lezers kennismaken
met wereldwijde
KLM-bestemmingen.

Het kersenbloesemfestival in Japan of
een lichtspektakel op
de Malediven; in deze
rubriek presenteren
we de absolute
eyecatchers van het
komende seizoen,
met volop sport-,
food-, designen natuurtips.

Openhartig interview
met een succesvolle
wereldreiziger.
Flying Blue-reizigers
krijgen een inkijkje in
het persoonlijke én
zakelijke leven van de
globetrotter. Inspiratie
pur sang!

Gadgets, bijzondere
reisinspiratie en de
laatste trends voor het
komende seizoen:
handige apps,
watersporthorloges,
verrassende lodges
en spa’s.

6

CITY GUIDE VOL VERBORGEN PARELS
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BUCKETLISTBESTEMMINGEN
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HOOGTEPUNTEN IN THE PICTURE

GROOT INTERVIEW
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Lezersonderzoek
Dat Flying Dutchman zeer gewaardeerd wordt
door haar lezers blijkt uit het recente onafhankelijke
lezersonderzoek, gehouden in augustus 2019.

FACTS
• 93% bereik!
69% leest of ziet het
magazine direct
• Gemiddelde leestijd:
25 minuten
• Hoge bewaarfunctie:
meer dan 50% pakt
het magazine meerdere
keren op.
• 50% van de ontvangers
heeft “meelezers”.
Dit resulteert in meer
dan 270.000 lezers.
• 92% stelt de ontvangst
van het magazine zeer
op prijs.
• De lezers hebben
veel interesse in
reisinformatie, gadgets,
KLM-info en -nieuws.
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Premium content
voor premium brands
Flying Dutchman biedt talrijke mogelijkheden om de
frequent flyers te bereiken. Breng uw merk onder de aandacht
met een advertentie, advertorial of een insert. Of kies voor ons
branded content-format in de vorm van een Dream Trip.
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Dream Trips
Touroperator of andere reisaanbieder? Wij helpen
u graag om een bijzondere droomreis te highlighten
in een advertorial die speciaal is afgestemd op de
Flying Blue-deelnemer.
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Advertorial
Wilt u uw merkboodschap overbrengen in een advertorial,
zodat de look & feel naadloos aansluit bij de rest van
Flying Dutchman? Ook dit kunnen wij voor u verzorgen.
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Tarieven
& specs
ADVERTENTIETARIEVEN
1/1 pagina

€ 10.000

Inside front cover spread

€ 22.000

Outside back cover

€ 14.000

Inside back cover

€ 11.500

Toeslag voorkeurpositie: 15% van het brutotarief.

Inserts

op aanvraag

Advertorial

op aanvraag

(beperkt beschikbaar)

Dream Trip

op aanvraag

SPECIFICATIES (breedte x hoogte)
Drukproces:
Materiaal:
1/1 pagina:
Spread:

offset rotation
certified PDF MagazineAds_1V4
208 x 267 mm*
2 x 1/1 pagina (links en rechts)*

*Tenminste 3 mm afloop rondom. Bestanden
moeten worden vergezeld van een kleurproef.
Indien er geen kleurproef is, zijn wij niet
aansprakelijk voor mogelijke afwijkingen. Graag
een document met snijranden aanleveren.
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Aanlever- & publicatiedata

2021
Verschijningsdata

Deadline reserveringen

Deadline aanleveren materiaal*

#1 vrijdag 26 maart

vrijdag 19 februari

maandag 22 februari

#2 vrijdag 18 juni

vrijdag 14 mei

maandag 17 mei

#3 vrijdag 10 september

vrijdag 6 augustus

maandag 9 augustus

#4 vrijdag 3 december

vrijdag 29 oktober

maandag 1 november
*Deadline geldt alleen voor advertenties.
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Contact
Voor advertenties, inserts
en branded content:

giO media
+31 (0)6 22 23 84 20
Giovanni Angiolini
giovanni@giO-media.nl
+31 (0)6 50 49 90 05
Bianca van der Maat
bianca@giO-media.nl
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About Flying
Dutchman

This premium magazine is a gift for the loyal
KLM traveller, with content tailored to KLM’s destinations.
Our readers are highly educated, frequent (business) travellers
participating in the Flying Blue and bluebiz programs.
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Quality
matters
With an advertisement in Flying
Dutchman, your message will be in a
high-quality environment, and your brand
will be carried by the authority KLM
exudes. Flying Dutchman is an exciting
showcase for your brand. The magazine
is something readers want to keep. It also
inspires travellers when booking their next
trip. Relevant travel content delivered to
your doorstep quarterly.

From the makers of
National Geographic Traveler,
VOGUE, Quote, Quest, Esquire
and ELLE, among others

Circulation:
180.000

Reach:
270.000

Frequentie:
Home delivery 4x per year
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PROFILE
• Highly educated
• High standard of living

Premium
readership

With a reach of 270,000 readers, Flying Dutchman is one of the
Netherlands’ biggest magazines. Well-read by an above average
number of both leisure and business travellers, who have a
wide range of interest and corresponding spending patterns.

• Female – 42%
Male – 58%
• Cosmopolitan
• Age:
18 – 34: 19%
35 – 54: 55%
55 – 74: 27%
• Gross annual income:
up to 45.500: 34%
45.500 – 91.000: 47%
91.000 and more: 12%
• Flies 10 times
per year on average
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The magazine
The magazine treats Flying Blue members to surprising,
accessible, beautifully presented inspiration and practical tips, tailored
to KLM’s destinations. In addition, readers receive KLM news and
relevant information about the Flying Blue program.
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Abundant
travel inspiration

t

Long journeys, short breaks, new hotspots at KLM destinations:
it is all within reach for the Flying Dutchman reader.

CITY GUIDE FULL
OF HIDDEN GEMS

BUCKETLIST
DESTINATIONS

HIGHLIGHTS
IN THE PICTURE

BIG
INTERVIEW

CHECK-IN

From culinary
hotspots and cultural
highlights to the ideal
place for a business
lunch: Flying Dutchman shares unique
travel tips in and
outside of Europe.

Pearl-white beaches
and azure-blue
seas: atmospheric
and informative travel
reports introduce
readers to worldwide
KLM destinations.

The cherry blossom
festival in Japan or
a light show in the
Maldives; in this section we present the
absolute eye-catchers
of the coming season,
with plenty of sports,
food, design and
nature tips.

A candid interview
with a successful
world traveller. Flying
Blue members get a
glimpse of the personal and business life of
this globetrotter. Pure
inspiration!

Gadgets, special
travel inspiration
and the latest trends
for the coming
season: handy apps,
water sports’ watches, surprising lodges
and spas.
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CITY GUIDE FULL OF HIDDEN GEMS
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BUCKET LIST DESTINATIONS
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HIGHLIGHTS IN THE PICTURE

BIG INTERVIEW
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Reader survey

It is evident that Flying Dutchman is greatly
appreciatedby its readers according to the recent
independent reader survey, held in August 2019.

FACTS
• 93% reach!
69% read or see the
magazine immediately.
• Average reading time:
25 minutes.
• Keepability: over 50%
pick up the magazine
several times.
• Sharability: 50% pass
the magazine along
Resulting in over
270,000 readers.
• 92% greatly appreciate
receiving the magazine.
•R
 eaders are very
interested in travel
information, gadgets,
KLM info and news.
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Premium content
for premium brands
Flying Dutchman offers numerous options for frequent flyers.
Bring your brand to their attention with an advertisement,
advertorial or an insert. Or choose our branded
content format provided in the form of a Dream Trip.
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Dream Trips
Are you a tour operator or other type of travel
service provider? We would like to help you highlight
a special kind of dream trip in an advertorial that
is specifically tailored to the Flying Blue member.
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Advertorial
Are you looking to transmit your brand message by using an
advertorial, seamlessly matching Flying Dutchman’s look
and feel? We’ll be happy to create such an advertorial for you.
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Rates
& specs
ADVERTISING RATES
1/1 page

€ 10.000

Inside front cover spread

€ 22.000

Outside back cover

€ 14.000

Inside back cover

€ 11.500

Surcharge special position: 15% of the gross rate.

Inserts

upon request

Advertorial

upon request

(limited availability)

Dream Trip

upon request

TECHNICAL SPECS
(width x height)
Printing process:
Material:
Single page:
Spread:

offset rotation

certified PDF MagazineAds_1V4
208 x 267 mm*
2 x 1/1 page (left and right)*

*At least 3 mm bleed allround. Files should
be accompanied with a colour proof. When
no colour proof is provided, we hold no
responsibility for possible deviations.
Please add crop marks to the document.
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Production schedule

2021
Publication date

Deadline reservations

Deadline material*

#1 Friday 26 March

Friday 19 February

Monday 22 February

#2 Friday 18 June

Friday 14 May

Monday 17 May

#3 Friday 10 September

Friday 6 August

Monday 9 August

#4 Friday 3 December

Friday 29 October

Monday 1 November
*Deadline for ads only.
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Contact
Voor advertenties, inserts
en branded content:

giO media
+31 (0)6 22 23 84 20
Giovanni Angiolini
giovanni@giO-media.nl
+31 (0)6 50 49 90 05
Bianca van der Maat
bianca@giO-media.nl
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