Commentaar

Beter bereik

colofon

YachtFocus werkt continu aan een optimaal bereik, ook voor u als particuliere bootverkoper. Wie zijn boot zelfstandig verkoopt via YachtFocus komt niet alleen eenmalig in
ons blad, maar staat automatisch ook 4 maanden lang online op YachtFocus.com en
ANWBwatersport.nl, die samen tot 250.000 bezoeken per maand trekken. Prima verkoopkansen dus. Daarbij komt uw boot ook eenmalig in Nederlands grootste watersporttijdschrift: de Waterkampioen. Juist op dàt punt is een belangrijke verandering doorgevoerd
waarvan ú kunt profiteren.
Voorheen stond het gebruikte bootaanbod in een aparte bijlage die alle abonnees per post
ontvingen, maar vanaf nu komt uw boot in de Waterkampioen zelf te staan. Hiermee wordt
hij beter gezien én wordt het bereik nog hoger. Dit is namelijk niet langer beperkt tot de
abonnees, maar ook de lezers die het magazine via de losse verkoop bemachtigen, krijgen uw advertentie te zien. Aangezien de dikke YachtFocus die u nu leest ook al in losse
verkoop is met de Waterkampioen, is ervoor gekozen de advertentie een maand later in de
Waterkampioen zelf te zetten. Adverteert u bijvoorbeeld in de mei-editie van YachtFocus
dan staat uw advertentie ook in de juni-uitgave van de Waterkampioen. Dit voor hetzelfde
lage bedrag van € 39,95. Geef uw boot snel op via het formulier op pagina 32 of - nog
sneller - online op YachtFocus.com of ANWBwatersport.nl. Een boot verkopen doet u
goed en snel via YachtFocus.

HISWA = kwaliteit

Sinds kort mogen we onszelf HISWA Supplier noemen; u ziet het logo rechtsonder op
deze pagina. Dat zit zo: naast uitgeverij zijn wij ook een softwarehuis gespecialiseerd in
vraag- en aanbodsites. Omdat YachtFocus.com het grootste gebruikte-botenaanbod van
Nederland biedt (in het prijssegment boven € 5.000) en veel van haar leden ons al kennen,
koos HISWA ons als partner om de presentatie van hun ledenaanbod op www.hiswa.nl te
verzorgen. We voorspellen dat op korte termijn alle HISWA-leden hun gebruikte-botenaanbod op hiswa.nl geplaatst hebben, er staan nu al duizenden boten op. HISWA-leden
hanteren voorwaarden die samen met de ANWB en de Consumentenbond zijn opgesteld
en goede waarborgen bieden voor kopers. Het is dan ook een goede zaak dat HISWA
Vereniging dit aanbod samenbrengt op hiswa.nl.

Tip voor april: kom naar Blokzijl

Op 11, 12 en 13 april viert Het Waterevent in Blokzijl het eerste jubileum. Deze grootste
gebruikte-botenbeurs in het voorjaar is altijd een feestelijke happening en een heerlijk dagje
uit. De gezellige haven ligt vol met gebruikte boten te koop van tientallen bedrijven maar
ook met prachtige nieuwbouwboten. Het nabijgelegen Vollenhove doet dit jaar ook mee.
De toegang is gratis. YachtFocus Magazine is er natuurlijk bij, we hopen u in Blokzijl te ontmoeten.
Jan-Pieter Oosting
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