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Ons blad blijft ook in het nieuwe jaar onverminderd populair. Dat blijkt wel uit dit
januarinummer dat net iets meer advertentiepagina’s telt dan hetzelfde nummer vorig jaar. 

Dat YachtFocus Magazine voor bedrijven en particulieren een onmisbare schakel
in de botenhandel is, komt mede door de veelzijdigheid van het aanbod. Er zijn honderden
merken boten en nog veel meer modellen en uitvoeringen. Veel meer dan bij bijvoorbeeld
auto’s. De aspirantkoper die zijn weg zoekt, wil met een eerste schifting tot een lijstje van
voorkeursboten komen. Niets kijkt en vergelijkt zo fijn als fotoadvertenties op rij in een
tijdschrift dat met liefde voor het vak wordt gemaakt. Een boot kopen begint dan ook met 
ons blad. In de fase daarna wordt meteen naar de verkoper gebeld of wordt eerst gericht 
gezocht op internet naar gedetailleerde informatie over de geselecteerde boten. Zo werkt 
het nog altijd bij de meeste kopers horen we. 

Juist op internet gaan de veranderingen steeds sneller. Al ruim 10 jaar is YachtFocus.com 
een steeds drukker bezochte botensite. Enkele jaren geleden kwam er een mobiele versie 
bij voor de toen nog schaarse smartphones. Anno 2015 komt de helft van de internetters 
op onze sites binnen via een tablet of smartphone. De meeste mobiele apparaten in de 
wereld, ruim 60%, draaien op Android als besturingssysteem. Dus komt YachtFocus juist 
nu met een BotenApp op Android, die u kunt downloaden in de PlayStore. De YachtFocus 
BotenApp is een speciaal programma voor mobiele apparaten, dat volledig geoptimaliseerd 
is voor tablets en smartphones. We laten ons erop voorstaan dat het nòg makkelijker en 
sneller werkt dan een klassieke website en dat onze BotenApp zorgvuldig foutvrij gemaakt 
werd. Beschikt u over een Android-apparaat, download dan vandaag de BotenApp en 
merk zelf hoe prettig het werkt. We horen graag uw oordeel!

Apple-fans niet getreurd: zeer binnenkort komt ook de Apple BotenApp van YachtFocus 
uit.  

Ongeacht hoe u de boot van uw dromen vindt: via ons blad of internet, we wensen alle
kopers succes in 2015 en hopen u persoonlijk te ontmoeten op onze beursstand op één
van de grote voorjaarsbeurzen:

    Jan-Pieter Oosting


