


Truckstar is al meer dan 40 jaar hét chauffeursmagazine. 
Truckstar richt zich op de transportwereld in Nederland en 
België, en dan vooral op chauffeurs, eigenrijders en 
beleidsbeslissers. 

Elke vier weken valt er een nieuwe Truckstar op de mat, 
met een mix van nieuws, boeiende ritverslagen, reportages, 
vrachtwagentest, achtergronden uit de transportwereld, 
goede fotografie en human interest.

Truckstar heeft een unieke redactionele mix: het is 
tegelijkertijd consumentenblad en vakblad. Het is de 
spreekbuis van een beroepsgroep. Voor de Nederlandstalige 
vrachtwagenchauffeur geldt: qua informatie, uitstraling en 
mentaliteit is dit mijn blad. En door de jaren heen is 
gebleken dat deze aanpak werkt; chauffeurs beschouwen 
Truckstar inderdaad als hun lijfblad dat hun werk serieus 
neemt. Het zwaartepunt van de redactionele inhoud zijn 
reportages over chauffeurs, hun vrachtwagens en bij 
voorkeur tijdens hun dagelijkse werkzaamheden. Nieuws uit 
de transportsector en vanuit de truckindustrie krijgt 
prominente aandacht. De Truckstar Praktijktest, waarin 
nieuwe vrachtwagens uitgebreid worden getest, heeft bij 
zowel lezers, de transportsector als de truckmerken een 
hoge attentiewaarde. Kortom: Truckstar geeft het 
wegtransport een podium.



Truckstar festival
50.000 verkochte
kaarten

Truckstar Twitter
4.500+ volgers

Truckstar Facebook
130.000+ volgers

Truckstar Specials

Truckstar.nl
295.000 pageviews 
per maand

Dit is

Truckstar nieuwsbrief
17.000 abonnees

Truckstar magazine
Bereik: 150.000

Truckstar Instagram
80.000+ volgers

Truckstar Pinterest



Truckstar Festival
Het Truckstar Festival is het grootste transportevenement in Europa en 
wordt elk jaar door Truckstar voor honderd procent in eigen beheer 
georganiseerd. Onder de vele duizenden bezoekers bevinden zich 
chauffeurs, hun gezinnen en bedrijfsbeslissers. Het Truckstar Festival is 
de perfecte omgeving om uw dienst of product te laten proeven, 
bekijken, voelen, testen, beleven en verkopen.

Grootste Mediaplatform Benelux

Truckstar is met zijn vier pijlers: magazine, social, 

online & festival, het grootste mediaplatform voor 

het transport in de Benelux. Truckstar heeft een 

ijzersterke positie in de gehele sector.

PIJLERS



Truckstar lezers
Bijzonder is dat Truckstar gelezen wordt door zowel chauffeurs als 
beslissers (47% van alle bedrijfsbeslissers in het wegtransport) in het 
wegtransport, onder wie veel eigenaren van kleine en middelgrote 
transportbedrijven. Naast chauffeurs en bedrijfsbeslissers lezen veelal ook 
de gezinsleden Truckstar.

De Truckstar-lezer is naast transport tevens geïnteresseerd in auto's, 
motoren en (auto- en motor-) sport. Het merendeel van de lezers heeft 
een gezin met kinderen.

Geslacht: Mannen
Sociale klasse: B1, B2, C
Leeftijd: 25 tot 50 jaar
Gezinssituatie: Huishoudens met kinderen

Truckstar magazine
Frequentie: 13x per jaar + 2 specials
Printbereik: 150.000

Truckstar.nl
295.000 pagina weergaven per maand
Google Analytics 2021 Q4 t/m 2022 Q3

Truckstar nieuwsbrief
17.000 nieuwsbriefabonnees, CTO: 17%, CTR: 8%, Open Rate: 44%
Frequentie: 1x per twee weken op vrijdag (oneven weken)

Truckstar Facebook
130.000+ fans

Truckstar Instagram
80.000+ volgers

Truckstar Twitter
4.500+ volgers

Truckstar Pinterest

FACTS & FIGURES



TARIEVEN & FORMATEN 2023

NBA - Nieuwsbrief € 1.275
FBB – Facebook Bericht €    800
Native-in-Article (Cost p. Quality View – QV) €   1,25

Productiekosten*1

Nieuwsbrief Advertorial €    175
Facebook bericht €    225

Banners
Billboard (970*250) € 36 cpm
Halfpage (300*600) € 36 cpm
Rectangle (300*250) € 22 cpm
Leaderboard (728*90) € 15 cpm
Large Leaderboard (970*90/70) € 36 cpm
Wide Skyscraper (160*600) € 18 cpm

Mobile banners
Banner (320*100) € 15 cpm
Interscroller (320*480) € 36 cpm

Digitaal
Product                                        Tarief

*1op basis van 2 correctieronden (geen korting van toepassing)

Basistarief
in euro’s excl. BTW 

1/1 pagina € 4.170,-

1/2 pagina 63
2/1 pagina 187

Positie index

Voorkeurspositie 110
Spread in het hart 110
1e pagina rechts 110
Cover 2 of 3 120
Openingsspread 120
Cover 4 130
Uitklapcover* 280

*exclusief productiekosten –
op aanvraag

Formaat index

Bladspiegel
1/1 230 x 285
½ liggend 230 x 140 
2/1        230 x 285 – 230 x 285

Formaten en afmeting in mm
Formaat breedte x hoogte

+ 3 mm overvul ivm afsnede

Technische informatie

Bladspiegel: 230 x 285 mm (bxh)

Advertentiemateriaal: 
digitale bestanden in 
bestandsformaat CertifiedPDF.



CONTACT

VOOR MEER INFORMATIE:

ROULARTA MEDIA NEDERLAND
GERTJAN GERRITSEN I 06- 249 25 103 | 

GERTJAN.GERRITSEN@NEWSKOOLMEDIA.NL

WWW.ROULARTA.NL
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