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TEKST (TWEE KOLOMMEN) + AFBEELDING

Display Offer | Online

Package 1: Autosalon

Value € 18.000

PROMO € 15.000



TEKST (TWEE KOLOMMEN) + AFBEELDING

Display Offer | Online

Package 2: Car package

Launch promo autumn € 7.310



AFBEELDING + TEKST

Source data: CIM-internet Apr-Aug 2021

Vroom.be



AFBEELDING + TEKST

Autofans.be

Source data: CIM-internet Apr-Aug 2021



TEKST (TWEE KOLOMMEN) + AFBEELDING

Video Offer 

Car package video



TEKST

Virtual showroom



TEKST

Vroom     testdrive

Media Offer 

National

€ 12.250



TEKST (TWEE KOLOMMEN) + AFBEELDING

B2B package

Business package (medium rectangle)

950.000

€ 8.400



TEKST

LinkedIn: where aspirational brands engage
aspirational consumers
LinkedIn connects high-earning consumers with 
luxury auto brands in a trusted environment.

The Right Audience The Right Environment The Right Engagement

.



TEKST

LinkedIn Cases



TEKST (TWEE KOLOMMEN) + AFBEELDING

The Smart Ad is a new way of advertising which makes it possible to 
personalize ads tailored to the viewer. Perfect to reach the car-lovers!

SMART AD OFFER

Comments

Target group
•

•

•



Ads & Data Brand Studio

wijs(t) naar de toekomst



Navigator verdiende zijn strepen al 
als sterk online inspiratieplatform.

In 2018 zag Navigator het licht als inspiratieplatform rond uniek rijplezier. We 

trokken vanuit de Mediahuis-nieuwsmerken tal van autoliefhebbers én –merken 

naar het platform om samen de dynamiek tussen bestuurder en wagen te beleven. 

• 68 unieke verhalen rond rijplezier

• 70% branded content, 30% redactionele context

• reeks succesvolle jaarpartnerships



Navigator 2.0 is zowel een 
inspiratie- als informatiebron.

Navigator 2.0 vertelt een 360° verhaal rond ‘mobiliteit van morgen’. Het is niet 

alleen een inspiratiebron, maar ook een informatiebron. We tonen aan hoe 

het nieuwe bewegen er voor jouw profiel uitziet: elektrisch, hybride of zelfs op 

waterstof rijden, deelmobiliteit, elektrisch fietsen, steppen, noem maar op. We 

bieden de Belg alles wat hij nodig heeft om de stap naar het nieuwe rijden te 

zetten.

• Nederlands- én Franstalig

• 70% branded, 30% non-branded content 

• Ondersteund met multi-mediacampagne vanuit Ads & Data (print –

digitaal) ter waarde van 110k per golf



Concreet
Ads & Data Brand Studio



Navigator (her)leeft in verschillende vormen.

Digitaal magazine Printadvertenties & -bijlages Native video Podcast Social

Autosalongids



Format

Navigator, het digitale magazine

Op www.navigatormag.be herlanceren we Navigator, maar we doen 

dat met een focus op de nieuwe vormen van mobiliteit. We delen het 

magazine op in een reeks thema’s: rijden, reizen, innovatie, test, … . 

Binnen deze thema’s brengen we tal van soorten verhalen, die het 

evenwicht zoeken tussen inspireren en informeren:

• Geschreven verhalen

• Interviews (combinatie video, foto, tekst)

• Infografiek (sterk visueel)

• Videoreportages 

• Podcast

• …

Ads & Data Brand Studio

Navigator.nieuwsblad.be

Navigator.standaard.be

Navigator.gva.be

Navigator.hbvl.be

http://www.navigatormag.be/


Format

Navigator in print

In print brengen we een bijlage waarin alle vormen van nieuwe mobiliteit 

aan bod komen. Via een ‘wegwijzer’ (navigator) word je naar het nieuwe 

voertuig gegidst dat perfect bij je past. 

• Bijlage bij de Mediahuis-nieuwsmerken

De Standaard, Het Nieuwsblad, Gazet van Antwerpen, Het Belang van 

Limburg

Daarnaast kunnen Navigator-partners ook hun eigen native printverhaal

claimen waarin we de waarden en USP’s van onze partners op een 

verhalende en hoog relevante manier naar voren schuiven. 

Tot slot is het mogelijk om te adverteren in de Autosalongids, speciaal 

ontwikkeld voor het naderende Autosalon. 

Ads & Data Brand Studio



Format

Navigator als native videoreportage

Ook in video komen de verhalen van onze partners tot leven: van testrit tot 

roadtrip of interview achter het stuur. We brengen verhalen die het nieuwe 

rijden in beeld brengen. In samenspraak met onze partner werken we 

videoverhalen uit die we online, binnen ons digitaal magazine, of op 

televisie als miniprogramma of spot uitzenden.

• Mogelijkheid tot integratie van bekende gezichten

(influencermarketing)

• Mogelijkheid om regionaal te targeten

(digitale geotargeting & SmartAd)

Ads & Data Brand Studio



Format

Navigator als podcast voor onderweg

Waar vinden we onze Vlaming die verknocht is aan zijn wagen? Inderdaad, 

achter het stuur. Door een podcastreeks voor onderweg, over het ‘nieuwe 

onderweg’ te lanceren, creëren we een unieke beleving voor onze luisteraars. 

In Navigator, de podcast, bespreken we opnieuw tal van thema’s, waar elk van 

onze partners zijn eigen plaats in kan claimen. 

Ads & Data Brand Studio



Format

Navigator als inspiratiebron op sociale media

Uiteraard bouwen we ook via sociale media verder aan Navigator als merk. Op 

Facebook, Instagram, Snapchat en Spotify helpen we ons publiek alle vormen 

van nieuwe mobiliteit te ontdekken met alle Navigator-accounts. Van 

Facebook en Instagram tot Spotify en Snapchat: overal worden Navigator-

verhalen verspreid.

Ads & Data Brand Studio



Format

Navigator als event om naar uit te kijken

Welkom op de allereerste Navigator drive-in cinema! Je leest het goed: we vullen 

een terrein met een reeks wagens van jouw merk en lanceren een wedstrijd. Wat 

wint de consument? Een avond waarbij je een Play-programma in een unieke 

setting kan ontdekken, terwijl je ook een nieuw voertuig ontdekt.

(Onder voorbehoud)

Ads & Data Brand Studio



We bouwen een sterke flow richting jouw merk.

NAVIGATORMAG.BE CLIENT WEBSITE



En ontzorgen jou 
gedurende het volledige proces.

We schrijven, filmen, monteren, fotograferen en capteren jouw merkverhalen 

vanuit onze expertise, m.a.w.: jij wordt volledig ontzorgd. 

• Gedreven team van gespecialiseerde redacteurs en videografen bekijkt 

samen met jouw merk welke verhalen we brengen. 

• Alle productiewerk wordt door Ads & Data Brand Studio gecoördineerd en 

in goede banen geleid, in overleg met jou als partner. 

• Alle content, traffic drivers, social posts, etc. worden in beide landstalen 

opgemaakt en verspreid. 

• Je bent vrij om de geproduceerde Navigator-content te hergebruiken 

binnen je eigen mediakanalen.



Samen met jou

Ads & Data Brand Studio

Partnerships



Always on partnership
Native

• Setup cost € 1.500

• Aantal artikels 12
(Tarief per artikel (NL/FR): € 500) € 6.000

• Aantal reads (NL/FR) 40.000
(Tarief per read: € 1,15) € 46.000

Display

• Niet getarget
• Formaat: medium rectangle
• Websites: Ads & Data Network
• Target group: custom, content
• CPM: € 6
• Aantal impressies 3.500.000

€ 21.000

• Targetted naar specifiek(e) segment/doelgroep
• Formaat: medium rectangle
• Websites: Ads & Data Network
• Target group: custom, content
• CPM: € 8
• Aantal impressies 1.500.000

€ 13.500

• Re-targetted bezoekers Navigator
• Formaat: medium rectangle
• Websites: Ads & Data Network
• Target group: custom, content
• CPM: € 9
• Aantal impressies 400.000

€ 3.600

Video

• Formaat: preroll – instream 15”

• Websites: Ads & Data Network

• CPM: € 23

• Aantal impressies 1.000.000
€ 23.000

Totaal:
• Media - € 107.100
• Productie - € 7.500

Ads & Data Brand Studio



Autosalon special
Speciaal voor het Autosalon 2022 bieden we de mogelijkheid om 1 

golf te nemen :

Native

• Setup cost € 1.500

• Aantal artikels 4
(Tarief per artikel (NL/FR): € 500) € 2.000

• Aantal reads (NL/FR) 15.000
(Tarief per read: € 1,15) € 17.250

Display

• Niet getarget

• Formaat: medium rectangle

• Websites: Ads & Data Network

• Target group: custom, content

• CPM: € 6

• Aantal impressies 1.000.000

€ 6.000

• Targetted naar specifiek(e) segment/doelgroep

• Formaat: medium rectangle

• Websites: Ads & Data Network

• Target group: custom, content

• CPM: € 8

• Aantal impressies 500.000

€ 4.500

• Re-targetted bezoekers Navigator

• Formaat: medium rectangle

• Websites: Ads & Data Network

• Target group: custom, content

• CPM: € 9

• Aantal impressies 150.000

€ 1.350

Video

• Formaat: preroll – instream 15”

• Websites: Ads & Data Network

• CPM: € 23

• Aantal impressies 300.000
€ 6.900

Totaal:
• Media - € 36.000
• Productie - € 3.500

Ads & Data Brand Studio



AFSLUITING

QUESTIONS?


