
keep on
cycling

CYCLOsportive is een uniek platform voor en door èchte wielerpassionisten. 
De ontwikkelingen op het gebied van cyclosportieven, amateur- en 
sportklassewedstrijden en recreatieve uitdagingen worden op de voet gevolgd. 
Met als resultaat stijlvolle Cyclo/Amateurkoers/MTB reportages, interviews, 
portretten, reisverhalen, achtergrondartikelen en columns.

Met CYCLOsportive bereiken we een snel groeiende community van ruim 
5000 fietsers van allerlei wielerverenigingen en wielertoeristen. De doelgroep 
bestaat uit sportieve, prestatieve en recreatieve fietsers. Grotendeels in de 
leeftijdscategorie 30-65 jaar. Gebleken is dat steeds meer mensen meer willen 
lezen over beleving, avontuur. Over de beleving en de avonturen die onderweg op 
de fiets beleefd worden, wil CYCLOsportive graag berichten. Natuurlijk besteden 
we ook aandacht aan de laatstse gadgets die het fietsen nog leuker maken. 
Maar het draait bij ons allemaal om PASSIE!
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Meten =

 Weten

platform
500 bezoekers 

per week

facebook
bereik van plus 5.000 
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Fietsen =

 Bereik
Partners
Wordt partner van CYCLOsportive 
en in ruil voor uw steun, 
maakt CYCLOsportive in goed 
overleg verhalen voor uw 
doelgroep gecombineerd met de 
CYCLOsportive fietsbeleving.

Kosten  e 2.800,-
-  Productie content   e 1.600,- 

(vanaf 4 branded content 
verhalen)

-  12 maanden zichtbaar  
op website met banner:   e 300,-

-  Plaatsing branded content  
op platform  
CYCLOsportive:  e 900,-

Bel of mail met CYCLOsportive om 
te onderzoeken wat we voor elkaar 
kunnen betekenen.
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Online platform
Op het online platform van CYCLOsportive 
brengen we wekelijks mooie verhalen, 
interviews, columns en reportages vanuit het 
hart van de cyclowereld. Om onze doelgroep 
optimaal te bedienen, biedt CYCLOsportive 
haar  volgers het hele jaar door een platform 
met de mooiste verhalen. De lezers krijgen 
reviews voorgeschoteld van de nieuwste 
producten en worden op de hoogte gehouden 
van de laatste trends. Als micro-influencer 
kan CYCLOsportive veel betekenen voor uw 
organisatie. Informeer naar de mogelijkheden.

Adverteren
Op de homepage van CYCLOsportive 
zijn op elke pagina 3 plekken 
gereserveerd voor adverteerders. 

Kosten
-  1 maand  e 30,-
- 3 maanden e 80,-
-  6 maanden e 150,-
- 12 maanden e 300,-

Bij een banner krijgt de 
adverteerder een plek op het 
platform van CYCLOsportive met 
droorklik naar de eigen website. 
Aanbiedingen plaatsen van een 
eigen product kan ook.



Interesse? Neem dan contact op met:

Gerrit Vermeulen
gv@cyclosportive.nl

06-21244820
www.cyclosportive.nl
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