Voorwoord

Altijd actueel bootaanbod

COLOFON

Botenbladen leven bij de gratie van hun actualiteit. Als lezer en aspirant bootkoper
wil je natuurlijk alleen boten zien die daadwerkelijk te koop zijn. Daarvoor moet de
tijd tussen opmaak en verschijning zo kort mogelijk zijn. Bij YachtFocus Magazine is
dat slechts één week. Ook moet een nieuwe editie regelmatig uitkomen. Ons blad
is al sinds jaar en dag een maandblad. Zo weet u zich als lezer verzekerd van altijd
het actuele aanbod en maken wij onze slogan waar: ‘Wie een boot zoekt, pakt de
YachtFocus’.
Men zou denken dat botenaanbod op internet actueler is. Daar vallen vier kanttekeningen bij te plaatsen. Ten eerste laten sommige verkopers de verkochte boten nog even
online staan, terwijl ze hem beslist niet in een blad zouden adverteren vanwege de
extra kosten. Ten tweede zetten veel bedrijven juist hun nieuwste aanbod in een blad,
voor de extra attentiewaarde. Ten derde kunt u er gerust van uitgaan dat in een blad
relatief veel urgente boten te koop staan, waarvan de verkoper de extra drukkosten
graag neemt om geïnteresseerden te bereiken. Zo’n boot is interessant want deze is
wellicht voordelig over te nemen. En tot slot is zo’n boot in een blad waarschijnlijk het
meest correct - lees scherp - geprijsd, want voor te dure boten lonen de extra drukkosten niet. Dat geldt zeker voor zakelijke aanbieders die beroepshalve een scherp
oog hebben voor de echte waarde. Los gezien van het leesplezier dat je met een blad
als YachtFocus Magazine beleeft, zijn er dus genoeg argumenten om elke maand de
nieuwste editie te bemachtigen. U vindt het blad niet alleen in de losse verkoop, maar
ook bij horeca aan het water, watersportverenigingen en bedrijven, op 16 (!) botenbeurzen in binnen- en buitenland en - zeker niet onbelangrijk - bij honderden watersport gerelateerde uitdeelpunten die pakketten aangeleverd krijgen. Elke maand weer,
in een oplage van gegarandeerd tussen 20.000 en 25.000 exemplaren.
Veel leesplezier!
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andere informatie uit dit magazine. Neem altijd eerst contact op
met de aanbieder voordat u afreist om een jacht te bezichtigen.
Alle gegevens, beschikbaarheid van de jachten en
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prijzen onder voorbehoud. Zet- en drukfouten voorbehouden.
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