
Media Kit 2021



Over Flying 
Dutchman

Dit premium magazine is een cadeautje voor de trouwe 
KLM-reiziger, met content toegespitst op de bestemmingen van KLM. 

Onze lezers zijn hoogopgeleide, frequente (zaken)reizigers 
die deelnemen aan het Flying Blue-programma.
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Quality 
matters

Van de makers van
onder meer National Geographic

Traveler, VOGUE, Quote,
Quest, Esquire en ELLE

Met een advertentie in Flying Dutchman 
staat uw boodschap in een kwalitatief 
umfeld en lift uw merk mee op de 
autoriteit die KLM uitstraalt. Flying 
Dutchman is een inspirerende etalage 
voor uw merk. Het magazine heeft een 
hoog bewaargehalte en inspireert de 
reizigers bij het boeken van hun volgende 
trip. Relevante reiscontent elk kwartaal 
thuis op de deurmat geleverd.

Oplage:
180.000

Bereik: 
270.000

Frequentie: 
4x per jaar thuisbezorgd



PROFIEL
• Hoogopgeleid

• Hoge levensstandaard

•  Vrouw – 42% 
Man – 58%

•  Wereldburger

•  Leeftijd: 
18 t/m 34 jaar – 19% 
35 t/m 54 jaar – 55% 
55 t/m 74 jaar – 27%

•  Bruto inkomen per jaar:  
Tot en met 45.500 – 34% 
45.500 tot 91.000 – 47% 
91.000 en meer – 12%

•  Vliegt gemiddeld  
10 keer per jaar.
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Premium 
lezerspubliek

Met een bereik van 270.000 is Flying Dutchman een van de grootste 
magazines van Nederland. Bovengemiddeld goed gelezen 

door zowel leisure reizigers als corporate klanten, die er een brede 
interesse en navenant bestedingspatroon op na houden. 



Het magazine
Het magazine trakteert Flying Blue-deelnemers op verrassende, 

toegankelijke, fraai gepresenteerde inspiratie en praktische tips toegespitst 
op de bestemmingen van KLM. Daarnaast ontvangen lezers KLM-nieuws 

en relevante informatie rondom het Flying Blue-programma.
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BUCKETLIST 
BESTEMMINGEN

Parelwitte stranden 
en azuurblauwe 
zee: sfeervolle 
en informatieve 
reisreportages laten 
de lezers kennismaken  
met wereldwijde 
KLM-bestemmingen.

HOOGTEPUNTEN  
IN THE PICTURE

Het kersenbloesem-
festival in Japan of 
een lichtspektakel op 
de Malediven; in deze 
rubriek presenteren 
we de absolute 
eyecatchers van het 
komende seizoen, 
met volop sport-, 
food-, design-  
en natuurtips. 

GROOT 
INTERVIEW

Openhartig interview 
met een succesvolle 
wereldreiziger. 
Flying Blue-reizigers 
krijgen een inkijkje in 
het persoonlijke én 
zakelijke leven van de 
globetrotter. Inspiratie 
pur sang! 

CHECK-IN

Gadgets, bijzondere 
reisinspiratie en de 
laatste trends voor het 
komende seizoen: 
handige apps, 
watersporthorloges, 
verrassende lodges 
en spa’s.

CITY GUIDE VOL  
VERBORGEN  
PARELS

Van culinaire hotspots 
en culturele highlights 
tot de ideale plek voor 
een business lunch: 
Flying Dutchman deelt 
unieke reistips binnen 
en buiten Europa.

Volop reisinspiratie
Verre reizen, short breaks, nieuwe hotspots op KLM-bestemmingen:  
het ligt voor de Flying Dutchman-lezer allemaal binnen handbereik.
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CITY GUIDE VOL VERBORGEN PARELS

  7



BUCKETLISTBESTEMMINGEN
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GROOT INTERVIEW

HOOGTEPUNTEN IN THE PICTURE
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Lezersonderzoek
Dat Flying Dutchman zeer gewaardeerd wordt 

door haar lezers blijkt uit het recente onafhankelijke 
lezersonderzoek, gehouden in augustus 2019.

FACTS
•  93% bereik!  

69% leest of ziet het 
magazine direct

•  Gemiddelde leestijd: 
25 minuten

•  Hoge bewaarfunctie: 
meer dan 50% pakt 
het magazine meerdere 
keren op.

•  50% van de ontvangers 
heeft “meelezers”.  
Dit resulteert in meer 
dan 270.000 lezers.

•  92% stelt de ontvangst 
van het magazine zeer 
op prijs.

•  De lezers hebben 
veel interesse in 
reisinformatie, gadgets, 
KLM-info en -nieuws.
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Premium content 
voor premium brands

Flying Dutchman biedt talrijke mogelijkheden om de 
frequent flyers te bereiken. Breng uw merk onder de aandacht 
met een advertentie, advertorial of een insert. Of kies voor ons

branded content-format in de vorm van een Dream Trip.
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Touroperator of andere reisaanbieder? Wij helpen  
u graag om een bijzondere droomreis te highlighten  
in een advertorial die speciaal is afgestemd op de  
Flying Blue-deelnemer.

Dream Trips
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Wilt u uw merkboodschap overbrengen in een advertorial, 
zodat de look & feel naadloos aansluit bij de rest van 
Flying Dutchman? Ook dit kunnen wij voor u verzorgen.

Advertorial
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Tarieven
& specs
ADVERTENTIETARIEVEN

1/1 pagina € 10.000

Inside front cover spread € 22.000

Outside back cover € 14.000

Inside back cover € 11.500

Toeslag voorkeurpositie: 15% van het brutotarief.

Inserts op aanvraag

Advertorial op aanvraag 
(beperkt beschikbaar) 

Dream Trip op aanvraag

SPECIFICATIES (breedte x hoogte) 

Drukproces: offset rotation

Materiaal:  certified PDF MagazineAds_1V4

1/1 pagina:  208 x 267 mm*

Spread: 2 x 1/1 pagina (links en rechts)*

* Tenminste 3 mm afloop rondom. Bestanden 
moeten worden vergezeld van een kleurproef.  
Indien er geen kleurproef is, zijn wij niet 
aansprakelijk voor mogelijke afwijkingen. Graag 
een document met snijranden aanleveren.
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2021
Verschijningsdata Deadline reserveringen Deadline aanleveren materiaal*

#1 vrijdag 26 maart vrijdag 19 februari maandag 22 februari

#2 vrijdag 18  juni vrijdag 14 mei maandag 17 mei

#3 vrijdag 10 september vrijdag 6 augustus maandag 9 augustus

#4 vrijdag 3 december vrijdag 29 oktober maandag 1 november

*Deadline geldt alleen voor advertenties. 

Aanlever- & publicatiedata
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Contact
Voor advertenties, inserts 

en branded content:

Hearst Magazines Netherlands

Erik-Jan Sanders
+31 (0)6 24 19 18 28 

erik.jan.sanders@hearst.nl
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