
Zet je zeilen bij  
voor de  
ultieme regatta

Designer  
Vincent Van Duysen  
over schoonheid

Gadgetman Guy over 
z’n passie voor de  
BMW 5 Reeks Touring

DRIVEN

Volg ons op  /BMWBelux en BMW.be

Tarieven &
Technische
specificaties

BMW
DRIVEN
2018



DOELGROEP EN OPLAGE

DOELGROEP
BMW-eigenaars in België en Luxemburg en de BMW-concessies: de lezer van
BMW Magazine is een moderne levensgenieter, een trendsetter en een early adopter.

OPLAGE
160.000 exemplaren (95.000 NL – 65.000 FR)

EEN LIFESTYLEBLAD VOOR 
DE MODERNE TRENDSETTER

• Een unieke marketingtool: BMW Driven smeedt een nauwe band tussen het merk en 
de klant, en creëert top-of-mind awareness bij de BMW-eigenaar.

• Een echt lifestylemagazine:
 - Alle informatie over BMW (nieuwe modellen, technologische ontwikkelingen, 

geschiedenis, producten, service, sponsoring, …).
 - Trendartikels rond lifestyle, architectuur en design, kunst, cultuur, mode en reizen.
• Volwaardige redactionale aanpak, waardevolle content op maat van de lezer.
• Strakke en moderne lay-out, klassevolle afwerking.
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FUTURE GUY

GADGETMAN GUY BEZIG HOREN OVER ZIJN BMW 5 
REEKS TOURING KLINKT AL EVEN OPZWEPEND ALS 
DE ZESCILINDERMOTOR DIE ONDER DE MOTORKAP 

GIERT. ZELF IS HIJ NIET ALLEEN GEÏNTERESSEERD IN DE 
SUPERIEURE MECHANICA WAAROP DE BOLIDE DRAAIT, 

MAAR OOK IN ALLE ELEKTRONISCHE TOETERS EN 
BELLEN IN EN ROND DE WAGEN. GADGETMAN.  

MAAR MEER DAN DAT: FUTURE MAN.

FUTURE
GUY

W egscheuren met zijn 

BMW M550d xDrive 

Touring, en de we-

reld laten zien en 

horen wat een krachtige 400 pk-motor  

zijn wagen voortstuwt: Guy heeft er 

duidelijk plezier in. “De krachtigste 

zescilinder dieselmotor op de pla-

neet”, weet hij, terwijl we als passagier 

meerijden voor een proefrit. Maar we 

zien meteen dat er dingen zijn waar-

over hij nog meer gepassioneerd is: de 

elektronica in en rond de bolide. We 

merken het aan de flukse wijze waarop 

hij de draaiknop met touchpad van het 

iDrive-multimediasysteem bedient, 

of het volume van de radio wat lui-

der zet door - via de Gesture Control-

bediening - zijn wijsvinger in klok- 

wijzerzin rond te draaien. Het Head-Up 

Display (HUD) projecteert ondertus-

sen holografisch lijkende rijinstructies 

recht op de voorruit. “Het fascineert 

me hoe de auto een verlengstuk is van 

mijn intuïtie”, zegt Guy. “Alsof hij me be-

grijpt. De xDrive-vierwielaandrijving  

en de vierwielbesturing garanderen 

bovendien rijplezier en tractie op elk 

soort weg.” 

SMART RIDE

Waar Guy ook goedgezind van wordt, 

zo vertelt hij ons onderweg, is van de 

manier waarop de elektronica in de 

BMW 5 Reeks Touring samenwerkt 

met zijn andere speelgoedjes. Zoals 

zijn smartphone, die naast hem in de 

middenconsole ligt, draadloos op-

ladend terwijl we rijden. Hij vertelt 

hoe het toestel zijn agenda, mails, 

berichten en contactenlijst naadloos 

synchroniseert met het multimedia- 

systeem, zodat hij daar tijdens het 

rijden toegang toe heeft. Hij nodigt 

ons ook uit om met onze eigen smart- 

phone het internet op te gaan via de 

ingebouwde WiFi-hotspot in de auto, 

phone moet blijven”, zegt Guy. “Maar 

mijn meeste vrienden zijn gearheads. 

Tablet, laptop, draagbare gameconsole,  

ze hebben altijd wel een tweede toe-

stel bij zich. We hebben dat maximum 

nooit gehaald, maar een paar keer 

kwamen we toch erg dichtbij.”

IN GOEDE HANDEN

Natuurlijk heeft hij de auto niet al-

leen gekocht omwille van de speeltjes 

die erin zitten, zegt Guy. “De boord- 

elektronica heeft ook next-generation 

veiligheidsvoorzieningen ingebouwd. 

Car-to-car waarschuwingen, een tech-

nologie die ik al enkele jaren in de ga-

ten aan het houden was, zitten er voor 

het eerst in. Hij kan waarschuwingen 

doorsturen naar andere BMW’s in 

de buurt - die dezelfde technologie 

ingebouwd hebben natuurlijk - over 

veranderingen op de weg. Stel dat het 

wegdek plots glad wordt omdat het op 

de plaats waar ik doorrijd zonet he-

vig heeft geregend: hij stuurt dat door 

naar achterliggers. De technologie is 
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“HET FASCINEERT  
ME HOE DE AUTO 

EEN VERLENGSTUK IS 
VAN MIJN INTUÏTIE, 

ALSOF HIJ ME 
BEGRIJPT.”

GUY
Future Man/BMW Lover

»

TEKST Ronald Van Der Meeus

FOTOGRAFIE Bart Kets

die toegang biedt voor tien toestellen. 

“Je zou denken dat tien aansluitingen 

een beetje erover is, aangezien er maar 

ruimte is voor maximaal vier passa-

giers, en de bestuurder van zijn smart-
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Meer info?
Contacteer vrijblijvend Content Connections

Kurt Vanwezer

Content Marketing Consultant 

T +32 478 980 552

kurt.vanwezer@contentconnections.be

Humberto Cardoso Aires

Account Manager

T +32 473 30 64 70

humberto.cardoso.aires@contentconnections.be

TARIEF

Cover 2 : € 6.650
Cover 3 : € 6.150 
Cover 4 : € 7.650 
1/1 binnenpagina : € 5.100
1/1 native pagina: € 5.650*
 
*productie door Content
Connections inbegrepen

VERSCHIJNING

VOORJAAR 2018:
Deadline reservatie & materiaal:
30 april 2018

NAJAAR 2018:
Deadline reservatie & materiaal: 
31 augustus 2018

MAGAZINE

• Aantal pagina’s: 52
• Formaat: 280 x 215 mm
• Afwerking: 
 kwaliteitspapier, rechte rug
• Verspreiding: 
 België & Luxemburg

DRIVEN

De epische road trip 
van Matias en Joel
"We volgden gewoon de sterren"
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TECHNISCHE INFORMATIE

DIGITALE VEREISTEN
De normen zijn opgesteld in het kader van Medibelplus, het gezamenlijke project voor kranten- en magazinedruk in België. 

• Kleurgebruik: - Elektronisch materiaal moet in CMYK worden aangeleverd.
 - Alle gebruikte pantonekleuren moeten omgezet worden naar CMYK.
 - Beelden in advertenties die een te hoge inktbezetting kennen, worden automatisch gecorrigeerd naar de juiste
  waarden. Dit kan een kleurafwijking tot gevolg hebben.

• Resolutie: - Illustraties (foto’s, logo’s, ...) en halftoonbeelden: op ware grootte en op min. resolutie van 300 pixels/inch. 
 - DCS-formaten, duotoon, LAB en geïndexeerde kleuren zijn niet toegestaan. 
 - Lijnwerk: aanbevolen resolutie is 2.400 dpi.

• PDF:	 -	 Advertentie	in	Certified	PDF	aan	te	leveren	volgens	de	PDF-specificaties	op	www.medibelplus.be	voor	magazines.

FORMAAT NAGESNEDEN
280 mm (hoogte) x 215 mm (breedte)

1/1 PAGINA 2/1 PAGINA

280 mm (H) x 215 mm (B)
+ 5 mm valse snit =

290 mm (H) x 225 mm (B)

280 mm (H) x 430 mm (B)
+ 5 mm valse snit =

290 mm (H) x 440 mm (B)

• In de valse snit mogen geen paskruisen, 
kleurstrips of dergelijke voorkomen.

• De teksten, foto’s, logo’s en agentschaps-
vermeldingen moeten min. op 10 mm 
van de snit staan.

• Valse snit = afloop = bleed

• In de valse snit mogen geen paskruisen, 
kleurstrips of dergelijke voorkomen.

• De teksten, foto’s, logo’s en agentschaps-
vermeldingen moeten min. op 10 mm 
van de snit staan.

• Alle materiaal moet steeds in één stuk aangeleverd 
worden.

• Valse snit = afloop = bleed
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