Beste Rovers abonnee,
Graag willen we je via deze weg informeren dat we in 2014 de krachten van Rovers en Beet
gaan bundelen. Aan de ene kant van deze unieke samenvoeging begint Rovers Magazine.
Draai je het combi-magazine om, dan tref je Beet aan. In plaats van 6 keer ga je dit nieuwe
magazine 12 keer per jaar ontvangen met 116 pagina’s boordevol hengelsportinformatie. Het
Beet gedeelte zal zich blijven richten op de allround sportvisser; behalve roofvisartikelen, zul
je in de nieuwe combi dus ook kunnen genieten van hoogstaande artikelen uit andere takken
binnen de hengelsport. Daarnaast vind je in de combinatie 32 pagina’s puur roofvis met de
Rovers identiteit, inclusief cover.
Online infotainment
In een afgeschermd gedeelte op Roofvisnet.nl krijg je door middel van je abonneenummer
toegang tot een eigen omgeving krijgen, waarin artikelen uit het magazine zullen worden
verrijkt met de nodige achtergrondinformatie, indrukwekkende fotoreportages,
praktijkgerichte videoclips en spectaculaire roofvisfilms uit binnen- en buitenland. Ook zal dit
de omgeving zijn voor spraakmakende nieuwtjes in roofvisland en interessante aanbiedingen
speciaal voor de abonnee. Tot slot krijgt het indrukwekkende archief van DigiRovers
(12 edities) hier een plek.
Wanneer
De laatste uitgave van Rovers, in de huidige samenstelling, zul je 12 december ontvangen,
waarna je vanaf 21 januari de gloednieuwe combi zult ontvangen. Gelijktijdig zal er exclusief
voor abonnees op www.roofvisnet.nl aanvullend materiaal, boordevol film en videoclips te
zien zijn. Je huidige abonnement van Rovers loopt automatisch door in deze nieuwe
combinatie, je hoeft hier dus niets voor te doen. Ook het abonnementsgeld blijft hetzelfde als
je gewend bent.
Voor vragen over de nieuwe situatie
Als je vragen hebt over je huidige abonnement of een andere situatie, bijvoorbeeld een
dubbel abonnement, kijk dan op www.roofvisnet.nl/roversmagazine. Hier hebben we alle
informatie nog eens op een rijtje gezet. Of neem direct contact op met uitgeverij Vipmedia.
Voor Nederland bel je met: 076 – 5722532 of voor België met: 03 – 64 55 661, een email
sturen mag ook, het adres hiervoor is: abo.rovers@vipmedia.nl.
Met vriendelijke groet,

Truus van Bremen
(Hoofd abonnementenadministratie Vipmedia)

