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ANDRÉ
HAZES
NU LEER IK DE
WARE AARD VAN
MENSEN KENNEN
BLOED, ZWEET EN TRAINEN!

RICO VERHOEVEN
OP WEG NAAR ‘HET GEVECHT’
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‘Ik denk
dat ik over
vijf jaar wel
premier
ben’

* SPECIAL *

DE MOOISTE EN NIEUWSTE
HORLOGES VOOR JOU EN HAAR

KIM FEENSTRA

WILD AT
HEART

DIT GAAT ER
GEBEUREN EN MAG
JE NIET MISSEN
15-01-20 13:33

Profiel

JFK.men

Scherp. Stijlvol. Luxe. Authentiek. Edgy.
Topjournalistiek. Prachtige fotografie.
Toonaangevende modeseries. Strakke
vormgeving. Internationale uitstraling. Coole
covers. Indrukwekkende omvang.

JFK is online en op social media snel groeiend

JFK heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot
dé lifestyleglossy voor mannen. Met een inhoud
en uitstraling die net even anders dan anders is:
brutaler, scherper, modischer, origineler, breder
en journalistieker, maar wel altijd toegankelijk.
JFK biedt merkadverteerders de mogelijkheid
voor custom made oplossingen.
Creatie van editorial content: Gemaakt door de
redactie van het magazine en de website
Samenwerkingen op het gebied van events:
JFK’s Greatest Man Gala, lanceringsfeesten,
beurzen, muziek- en sportevents.

Doelgroep
Geslacht: Man
Leeftijd: 20 - 50 jaar
Welstand: A/B1
Opleiding: HBO/WO, goede baan of eigen
bedrijf, behoort tot het actieve deel van de
bevolking
Gezinsfase: van single en voor het eerst
samenwonend tot getrouwd met kinderen
Interesses: zie lezersprofiel

Lezersprofiel
De JFK-man:
•	is hoogopgeleid. Hij houdt van zijn werk en
heeft een goede carrière
•	heeft een eigen stijl en ziet graag in één
oogopslag wat de laatste trends op
modegebied zijn
•	is intelligent en breed geïnteresseerd
•	houdt van reizen en is internationaal
georiënteerd.
Hij wil alles gezien hebben en het liefst ook
net even eerder dan anderen
•	weet precies wat er speelt en welke zaken
het leven aangenamer maken
•	leest graag over interessante
persoonlijkheden in binnen-en buitenland
•	sport regelmatig en is verzorgd, maar nooit
over the top
•	heeft humor en relativeert
•	geïnteresseerd in mode en verzorging, auto’s,
reizen, horloges, muziek en gadgets

met content die net even anders is dan die in
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Zie voor de actuele cijfers de VDS tariefkaart
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2020 op www.vds-publishers.nl.
Op JFK bieden we awareness & doelgroep
targeting: kwalitatieve traffic, activatie,
lead-generatie, verzamelen van relevante
profielen en remarketing & retargeting via:
- display advertising
- branded content
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Algemene
informatie
Titel: JFK
Hoofdredacteur: Willem Baars
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Uitgever: JFK Media B.V.
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Paasheuvelweg 1 (6e etage)
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1105 BE Amsterdam
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The Netherlands
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T: +31 20 760 12 18
E: info@jfk.men
W: www.jfk.men
Frequentie: 6 x per jaar
Omvang: gemiddeld 164 pagina’s
Verspreide oplage: ca. 20.000 gem. per editie

Sales
Menno Boot,

JFK#85
Verschijningsdatum............................... 15 oktober 2020
Thema����������������������������������������������������������������������������Wintersport
Aanleveren advertenties���������28 september 2020

JFK#86
Verschijningsdatum..........................3 december 2020
Thema�����������������������������������������������������������������������Greatest Man
Aanleveren advertenties������������ 16 november 2020

commercieel directeur
menno@dvs-publishers.nl
06 22 66 83 61
Paul Laurey,
commercieel directeur
paul@vds-publishers.nl
06 83 78 05 88
Distributie via losse verkoop in alle betere
boekhandels, supermarkten en warenhuizen in
Nederland, betaalde abonnementen en via
exclusieve adverteerders.

Consumentenprijs
Losse verkoop: € 8,95

Jaarabonnement: € 44,95
Op verzoek kan JFK ook relatieabonnementen
verzorgen. Bij grotere aantallen (minimaal 500
exemplaren) kan JFK een eigen cover voor u
ontwikkelen.

Op alle aanbiedingen, offertes en
overeenkomsten van JFK Media B.V. zijn de
algemene voorwaarden van toepassing.

