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INLEIDING
TopGear Magazine is hét succesvolle glossy auto- en
lifestyle-magazine voor mannen met een eigen,
onafhankelijke kijk op het leven. Gelieerd aan het
wereldwijd bekende tv-programma kent ook het
magazine de zo bekende ‘tone of voice’ van
TopGear. Met een rijke en glossy vormgeving, in
combinatie met kritische en vooral onderhoudende
inhoud overgoten met zelfspot en humor, biedt het
mannen iedere maand een ontspanningsmoment
om naar uit te kijken.

INTERNATIONAAL
TopGear Magazine is een licentie-uitgave van de
Engelse TopGear, meer dan 25 jaar nummer 1 in het
autosegment in Engeland. Naast Engeland,
Nederland en België heeft TopGear Magazine meer
dan 20 andere licentie-uitgaven in o.a. China,
Frankrijk, Japan en Rusland.

TOPGEAR TV
TopGear Magazine heeft een directe link met ‘s
werelds beste en bekendste autoprogramma.
TopGear wordt bijna dagelijks op Spike tv,
uitgezonden, en in het seizoen op de commerciële
Vlaamse tv en BBC 1. Wereldwijd zijn er een paar
honderd miljoen kijkers.
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VERSCHIJNING
TopGear Magazine verschijnt elke vierde donderdag
van de maand, 12 keer per jaar. Daarnaast
verschijnt jaarlijks, elk kwartaal, een TopGear
Special te weten TopGear Supercars, TopGear
Jaarboek en twee TopGear merkspecials.

BLADFORMULE
TopGear Magazine is een lifestylemagazine voor
mannen met auto’s als belangrijkste fundament. De
eigenzinnige toonzetting is onafhankelijk, kritisch
en maakt regelmatig een flinke knipoog naar de
lezer. De scherpe ironie en brede scope biedt
maandelijks bijna 150 pagina’s veelzijdig
entertainment voor mannen.

De sterke link met het befaamde tv-programma
met wereldwijde naams-bekendheid maakt
TopGear tot een A-merk met een sterke emotionele
beleving. Mannen zien TopGear Magazine als een
traktatie door de rijke uitstraling en in het oog
springende cover.

Spectaculaire fotografie, fraaie vormgeving en de
omvang maken van TopGear Magazine een
onderscheidende glossy die een ideaal podium
vormt voor zowel alledaagse als exclusieve auto’s.
Daarmee verenigt TopGear zowel de ‘dreamfactor’
als de eigen autokeuze.
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TopGear 

Magazine 12 keer 
per jaar verschijnt 

én vier specials 
per jaar 

uitbrengt?
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TOPGEAR MAGAZINE BIEDT:
Alles over auto’s:
• Actueel autonieuws, aangevuld met prachtige

features over supercars
• Tijdloze sfeerverhalen over de mooiste auto’s
• Rij-impressies van de nieuwste auto’s op de markt
• Achtergrondverhalen over spectaculaire auto’s
• Testverslagen van nieuwe auto’s
• Tegendraadse en humoristische invalshoeken

Lifestyle gericht op mannen:
• Coolstuff rubriek met gadgets, elektronica, horloges,

fashion, muziek, boeken, cosmetica en games
• Sfeer- en reisverhalen, achtergronden en opinie
• Columns van de presentatoren van het tv-programma

en Robert Doornbos
• Specials over horloges, cabrio’s, SUV’s, cosmetica,

fashion, en natuurlijk ook elektrische auto’s, race-
evenementen, filmachtergronden, autobeurzen, etc.

ADVERTEERDERS
TopGear Magazine heeft vele adverteerders uit
verschillende sectoren die de gesegmenteerde
doelgroep (man 20 - 49 jaar, welstand AB) effectief
weten te bereiken. Adverteerders in TopGear
Magazine zijn onder andere te vinden in de sectoren
auto, horloges, mannenlifestyle, lichaamsverzorging,
elektro-nica, mode en media.

Wist je dat:
De lezer van 

TopGear 
Magazine 

gemiddeld 35 jaar 
jong is?
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DOELGROEP
• Man 20 - 49 jaar / Welstand AB
• Middelbaar en hoger opgeleid
• Modaal en hoger inkomen
• Grote interesse in lifestyle, mode, horloges, elektronica en

gadgets
• Opinievormer, influential voor omgeving
• Early adapter en herkenning in onafhankelijke, humoristische

toonzetting
• TopGear wordt gebruikt als ontspannende glossy
• TopGear wordt gebruikt als leidraad bij aanschaf van een auto
• TopGear wordt gedeeld en verzameld
• De TopGear-lezer heeft grote invloed op omgeving over

auto’s

NOM 2021
• Man / vrouw - 89% / 11%
• Gemiddelde leeftijd 35 jaar
• Bijna een kwart van onze doelgroep zit in de hoogste 

welstandsklasse (W1)

Sterke positie: Mannen hoogste welstand (W1) t.o.v. directe 
concurrentie:

• Auto van de zaak
• Interesse in auto’s en motoren
• Interesse in horloges
• Interesse in modetrends
• Meer bestedingen aan kleding, (audio)gadgets en luxe 

artikelen
• In bezit van twee of meer auto’s
• Vliegreizen voor werk

Wist je dat:
Ruim 11 procent 
van de TopGear-
lezers vrouw is?
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Wist je dat:
De interactie op 

Facebook bij 
TopGearNL tot het 

hoogste in het 
segment behoort?

TOPGEAR.NL
• Sterke automotive positie
• 2 miljoen uniek bezoekers
• 4 miljoen impressies
• Display & premium formats advertising
• Branded content & advertorials
• Direct premium sales en eigen DFP (programmatic)

SOCIAL MEDIA
• Facebook bijna 100.000 volgers
• Instagram 40.000 volgers
• Twitter 8.000 volgers

• Sponsored posts op alle social media kanalen mogelijk

ONLINE LEAD GENERATION
• Activeren van doelgroepen richting inschrijvingen events 

/ proefritten / configurators / information calls / 
conversion (direct/indirect) / etc.

• Bereik & traffic genereren voor inschrijf- of 
landingspagina

• Middels online advertising, display (DSP), social media, 
dedicated e-mail en advertorials
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CONTACT
VDS Publishers B.V.
Paasheuvelweg 1 (6e etage)
1105 BE  AMSTERDAM
The Netherlands

www.topgear.nl
info@topgear.nl
+31 20 760 40 60

Menno Boot
commercieel directeur
menno@vds-publishers.nl
+31 6 22 66 83 61

Paul Laurey
commercieel directeur
paul@vds-publishers.nl
+31 6 83 78 05 88

Wist je dat:
TopGear.nl elke 

maand ca. 2 
miljoen unieke 

bezoekers heeft?
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