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Zelf uw boot verkopen via YachtFocus werkt sinds jaar en dag goed, zoals u kunt lezen 
in de getuigenissen van andere watersporters op pagina 109. Uw advertentie verschijnt 
in dit botenblad en een maand later in de Waterkampioen. Samen hebben deze bladen 
een oplage van 50.000 exemplaren met een ongeëvenaard goede verspreiding onder 
echte liefhebbers. Ook komt uw boot vier maanden lang op internet, op de drukbezochte 
websites YachtFocus.com en ANWBwatersport.nl. 

Internationale sites
Nu komen we met iets nieuws: uw advertentie wordt automatisch doorgeplaatst op 
11 buitenlandse YachtFocus-sites én op de speciale YachtFocus BotenApp. Elk van de 
internationale sites is gericht op één Europees land, geheel gemaakt in de lokale taal en 
met adviespagina’s om maar zoveel mogelijk internationale kopers naar het Nederlandse 
aanbod te trekken. Als u bedenkt dat tegenwoordig ongeveer de helft van het gebruikte 
botenaanbod in het midden- en hogere segment naar het buitenland verkocht wordt, dan 
is het belangrijk dat ook ú die kopers goed bereikt. Met onze nieuwe, internationale sites 
lukt dat nog beter. 

Onze BotenApp
Ook de nieuwe YachtFocus BotenApp is een welkome aanvulling. De App is 
geoptimaliseerd voor tablets en smartphones, waar steeds meer internetgebruikers mee 
werken. De YachtFocus BotenApp werd vorige maand gelanceerd op Android en is al 
te downloaden via PlayStore. Dezelfde App komt spoedig ook beschikbaar voor Apple-
apparaten in de AppStore. De App werkt snel en prettig en is volgens de eerste geluiden 
ook foutloos.

Scherp geprijsd
Voor € 39,95 krijgt u dus 2 tijdschriftplaatsingen achter elkaar (eerst in YachtFocus 
Magazine, daarna in de Waterkampioen), plus vermelding online in een netwerk van 14 
botensites in alle landen. Als u vóór 18 februari opgeeft, verschijnt uw advertentie in de 
HISWA RAI Special van dit blad en staat u tot aan de zomervakantie op internet. Probeer 
het ook, juist nu het verkoopseizoen op gang begint te komen. Vul het formulier in op 
pagina 34 of, sneller nog, ga naar www.YachtFocus.com en geef uw boot online op.

    Jan-Pieter Oosting


