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Jouw stedentrip begint
bij time to momo!

Voorwoord
De zomer breekt aan, en daarmee de tijd om nieuwe

We kijken terug op een succesvolle gratis gids-actie

reisplannen te maken! In deze brochure lees je over

van afgelopen voorjaar en bereiden ons ondertussen

onze plannen voor de zomer. We blijven onverminderd

alweer voor op de prijsactie van de nazomer. Uit

ambitieus en reislustig en dat geeft resultaat: de

onderzoek blijkt dat de meeste mensen in het

time to momo-stedengidsen zijn, met dank natuurlijk

voor- én het najaar op stedentrip gaan. Daarom zijn

aan de boekhandel, nog altijd de bestverkochte

van 31 augustus t/m 4 oktober alle time to momo-

stedengidsen van Nederland en Vlaanderen. Iets waar

stedengidsen verkrijgbaar voor slechts € 13,99. Zo

we enorm trots op zijn!

spelen we dit jaar dus optimaal in op de populaire
stedentripseizoenen én de behoeften van de

Deze zomer bieden we gegarandeerd weer een dosis

stedentripper! Mooi meegenomen, toch?

stedentrip-inspiratie met onze nieuwe en herziene
titels. We breiden de serie uit met time to momo Den

Ook op www.timetomomo.com én in onze app

Haag + Scheveningen, want die stad-strandcombinatie

worden we steeds actiever en bieden we alle

vinden wij heel aantrekkelijk! En onze locals in Ibiza,

ingrediënten voor die fijne stedentrip. Zodat jij alles

Lissabon, Londen en Valencia hebben hun time to

uit je stedentrip haalt. Beloofd! Dus… wat staat er

momo-gids weer helemaal herzien en up-to-date

op jouw citytrip bucketlist?

gemaakt.
It’s time to momo! Fijne zomer!

Meer stedentrip inspiratie?
Check www.timetomomo.com
@timetomomo_com
@timetomomo

Namens ons hele team,
Groet uit Rotterdam!
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€ 16,99

€ 16,99

Combineer een stedentrip
naar koninklijk Den Haag
met lekker uitwaaien langs
de kust van Scheveningen!
Met de 4 routes in deze gids ontdek je
stad en strand, vóór en achter de duinen
Auteur Lorraine Wernsing
Formaat 120 x 180 mm
Uitvoering paperback met flappen
NUR 510, 511
ISBN 978 90 5767 958 2
Verschijnt juni 2020

€ 16,99

€ 16,99

€ 16,99
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Start het tweede s tedentrip-

31 aug t/m 4 okt

31 aug

raamsticker

t/m 4 o

kt 2020

seizoen goed met de
time to momo-voordeelactie!
Uit onderzoek blijkt dat het voor- én het najaar de beste tijd is voor een stedentrip.
En wij weten: je stedentrip wordt écht leuker met een stedengids. In de periode
31 augustus t/m 4 oktober is het extra aantrekkelijk om een time to momo-gids

31

1	
Aantrekkelijk actiepakket met toptitels –

zie overzicht op pagina 6
2

Nú
31 aug

t/m 4

31 aug

POS-materiaal: 2 banieren, 4 wobblers,
1 raamsticker en 30 actiestickers

3

Digitale toolkit beschikbaar

4	
Videocampagne, video ook op aanvraag

beschikbaar

20

okt 20

Nú

5	
Social mediacampagne (bereik: 500.000

stedentrippers)
6	
E-mailcampagne (bereik time to momo-

t/m 4 o

4o
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202

0

32 cm
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TIP! Bestel
nog extra
voorraad op
4 oktober
en profitee
r d a a rm e e
extra van d
e tijdelijke
prijsverlagin
g!

IXXI*time to momo-wand beschikbaar op

mom
time to
gidsen
n
e
d
e
t
s
l
normaa
€ 16,99

aanvraag
31 aug

Nú
g t/m

31 au

4 okt

2 banieren

NÚ
alleo

Nú

nieuwsbrief: 60.000 abonnees)
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t/m

t/m 4 o

4 wobblers

kt 202

0

4,5 cm

Marketing & PR

aug

97 cm

Nú

voor je stedentrip te kopen, want alle time to momo-gidsen zijn dan slechts € 13,99!

10 cm

2020

Nú

31 aug t/m 4 okt 2020

30 actiestickers

31 aug t/m 4 okt 2020

Nú

Nú

Nú
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bestel alles in één keer!
Bestel de nieuwe gidsen,

time to momo zomerpakket 2020

herzieningen én het actie

ISBN: 978 94 9319 508 0

RETOURPROCEDURE

Handig!

herziene TITELS

materiaal in één keer met het
combipakket. Zo kun je direct

Top 12 titels

ISBN

Aantal

Prijs

aan de slag met de actie.

time to momo Valencia

978 90 5767 959 9

3

€ 13,99

time to momo New York

978 90 5767 944 5

3

€ 13,99

Bestel je de herziene titels van deze

Je kunt alleen de volgende titels retourneren:

Wil je een extra promopakket?

time to momo Lissabon

978 90 5767 960 5

3

€ 13,99

aanbiedingsronde en heb je nog voorraad

time to momo Ibiza

9789057678790

Neem dan contact met ons op

time to momo Londen

978 90 5767 961 2

3

€ 13,99

staan? Dan kun je deze retourneren in de

time to momo Lissabon

9789057678592

via verkoop@momedia.nl.

time to momo Berlijn

978 90 5767 953 7

3

€ 13,99

periode 15 juni - 15 augustus 2020

time to momo Londen

9789057678769

time to momo Parijs

978 90 5767 950 6

3

€ 13,99

time to momo Valencia

9789057678585

time to momo Rome

978 90 5767 856 1

2

€ 13,99

time to momo Den Haag

9789057677915

time to momo Ibiza

978 90 5767 962 9

2

€ 13,99

time to momo Wenen

978 90 5767 843 1

2

€ 13,99

time to momo Praag

978 90 5767 830 1

2

€ 13,99

time to momo Barcelona

978 90 5767 952 0

2

€ 13,99

time to momo Porto

978 90 5767 896 7

2

€ 13,99

Promopakket

1

gratis

omslagen in een envelop en stuur deze

Totaal

30

€ 419,70

op naar:

Hoe werkt het?
–	Scheur de vaste omslagen van de titels
af. Het deel van het omslag met het
ISBN volstaat
–	Vul op het retourformulier de aantallen
in die je retour stuurt
–	Stop het retourformulier en alle

mo’media
T.a.v. retouren
Postbus 359
3000 AJ Rotterdam
– W ij maken vervolgens één creditnota
aan voor het totaalbedrag van alle
titels om extra kosten van facturatie te

Het retourformulier wordt begin juni naar alle boekhandels

besparen. Wij crediteren niet op ISBN.

gemaild. Heb je op 15 juni nog geen retourformulier ontvangen,
dan kun je deze aanvragen via verkoop@momedia.nl
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TIME TO MOMO-STEDENGIDSEN
De bestverkochte stedengidsen van Nederland en Vlaanderen!
200.000 exemplaren per jaar

herzien

herzien

ISBN 978 90 5767 948 3

ISBN 978 90 5767 883 7

ISBN 978 90 5767 960 5

ISBN 978 90 5767 961 2

ISBN 978 90 5767 897 4

ISBN 978 90 5767 874 5

ISBN 978 90 5767 881 3

ISBN 978 90 5767 825 7

ISBN 978 90 5767 894 3

ISBN 978 90 5767 893 6

ISBN 978 90 5767 877 6

ISBN 978 90 5767 884 4

ISBN 978 90 5767 793 9

ISBN 978 90 5767 768 7

ISBN 978 90 5767 828 8

ISBN 978 90 5767 952 0

ISBN 978 90 5767 845 5

ISBN 978 90 5767 953 7

ISBN 978 90 5767 898 1

ISBN 978 90 5767 826 4

ISBN 978 90 5767 944 5

ISBN 978 90 5767 945 2

ISBN 978 90 5767 950 6

ISBN 978 90 5767 896 7

ISBN 978 90 5767 830 1

ISBN 978 90 5767 875 2

ISBN 978 90 5767 895 0

ISBN 978 90 5767 856 1

ISBN 978 90 5767 842 4

ISBN 978 90 5767 946 9

ISBN 978 90 5767 885 1

ISBN 978 90 5767 9407

ISBN 978 90 5767 831 8

ISBN 978 90 5767 843 1

nieuw
ISBN 978 90 5767 951 3

ISBN 978 90 5767 947 6

ISBN 978 90 5767 958 2

herzien
ISBN 978 90 5767 792 2

ISBN 978 90 5767 882 0

ISBN 978 90 5767 759 5

8

ISBN 978 90 5767 962 9

herzien
ISBN 978 90 5767 760 1

ISBN 978 90 5767 954 4

ISBN 978 90 5767 790 8

ISBN 978 90 5767 959 9
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GRATIS: STAD
VAN DE MAAND

BOEKEN

Om nog meer mensen time to momo te laten
ervaren, hebben we miniguides met 1 route
ontwikkeld die de klant gratis mee mag nemen.
Ook in 2020 roepen we elke maand een Stad van
de Maand uit, voeren we een online campagne voor
deze bestemming en verspreiden we in sommige
maanden 32.000 miniguides via de boekhandel.
Zo zetten we steeds opnieuw een andere stad en
ons time to momo-merk in de spotlights.

voorbeelden van miniguides die we kunnen toesturen

JUNI
Nijmegen
online & offline campagne
(display met miniguides
beschikbaar)
JULI
Stockholm
online campagne

nder
De Stad van de Maand-kale*
voor de komende zomer
voorbeeld van de
Stad van de Maand
display
met 40 miniguide
s

AUGUSTUS
Boedapest
online campagne
SEPTEMBER
Mons
online & offline campagne
(display met miniguides
beschikbaar)

op
online campagne
de
én
timetomomo.com
time to momo-app

Vertegenwoordig je zelf een stad en
wil je dat jouw stad time to momoStad van de Maand wordt? Neem
dan voor meer informatie en de
mogelijkheden contact op met Joska
de Kruijf via joska@momedia.nl.
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* Wijzigingen onder voorbehoud

boeken over
vrije tijd,
genieten,
de stad en
het groen

AAN DE
MAAS

backlist

Beleef de stad met al je zintuigen!
Vanaf de
fiets zie je
een ander
New York.

I love to
ride NYC!

s
Engel
ta l i g

The best way to explore
the city is by bike
nieu

Ride with me Amsterdam is een ode aan de

w

stad op twee wielen. Het boek zet lezers

€ 19,99

aan om op ontdekkingstocht te gaan, om de
stad bewust en optimaal te beleven. Met de
beste fietsroutes, local tips, portretten, foto’s
en illustraties. Ride with me Barcelona is

la próxima : de stad tussen bergen en zee is

‘Ride with me New York’ is de eerste local biking guide van New York,

Auteur, fotografie en illustraties
Roos Stallinga

ideaal om met de fiets te verkennen, om zo op

gemaakt door schrijver en kunstenaar Roos Stallinga, die al jaren de stad het

Vormgeving Norá Békés

een nieuwe manier kennis te maken met de

liefst op haar fiets verkent. In deze volledig herziene editie neemt Roos de

Formaat 162 x 222 mm

stad via de ongebaande paden. Uiteraard met

lezer opnieuw mee op een ontdekkingsreis door New York. Aan de hand van

Aantal pagina’s 160

fijne tips voor de beste lokale stranden, koffie,

10 fietsroutes - door alle buurten en boroughs - met tips voor de leukste adressen

markten en restaurants.

en portretten van New Yorkers die vertellen over waarom en waar ze graag
BARCELONA
(Engelstalig)
ISBN 978 90 8279 191 4

Auteur, fotografie en illustraties Roos Stallinga
Vormgeving Rémi Bouwer

fietsen. ‘Ride with me New York’ geeft handige tips over hoe te fietsen in de
drukke en nog steeds relatief car-focused stad.

	Portretten van locals en hun leven met de fiets

Aantal pagina’s 144

	Tips voor de beste koffie, kunst, parken, stranden, shopping, eten &

Uitvoering soft-cover, gebonden

AMSTERDAM

NUR 510

(Engelstalig)
ISBN 978 90 8279 190 7

Prijs € 19,99
12

NUR 510
ISBN 978 90 8279 192 1
Prijs € 19,99
Verschijnt juli 2020
(herziene 2e druk)

	Fietsroutes door alle buurten van de stad (en daarbuiten)

Formaat 162 x 222 mm

Uitvoering soft-cover, gebonden

drinken onderweg
	Achtergrondinfo over hoe te fietsen en de lokale fietscultuur
13
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De boeken zijn gemaakt door
surfers, voor surfers, maar
voor
met veel liefde voor de zee al

Een nieuw deel in de succesvolle
reeks I Love the Seaside!

We’re here
to inspire, so
you can go
and explore

voor surf-diehards

s
Engel
ta l i g

MOROCCO
(Engelstalig)
ISBN 978 90 8250 794 2
256 pagina’s, € 24,95

I Love the Seaside, the surf and travel
guide, combineert het beste van twee
werelden: reizen en surfen. Voor iedereen die ofwel zelf surft, een partner of
familielid heeft die surft, of gewoonweg van de zee houdt. Gemaakt door
surfers, voor surfers, maar bovenal

nieu

met liefde voor de zee.

w
€ 32,50

Drie Engelstalige gidsen die samen
een kompas bieden langs de
Atlantische Oceaan. Met de North-

west Europe -gids reis je langs de
Auteurs Alexandra Gossink,
Geert-Jan Middelkoop, Dim Rooker

kust van Noorwegen, Zweden,

Na het succes van de eerste I Love the Seaside-gidsen langs de (surf)kusten

Denemarken, Duitsland, Nederland

van het Europese vasteland en Marokko is er nu ook de ‘I Love the Seaside

Ontwerp Dim Rooker

guide to Great Britain and Ireland’. Het Seaside team deelt in deze gids hun

Formaat 230 x 170 mm

liefde voor de Engelstalige eilanden. De gids neemt je mee van de lieflijke

Aantal pagina’s 400

Oost-Engelse kust naar het ruige Schotland, van het onontgonnen Wales tot

Uitvoering paperback met flappen

en België. Vanaf het Noord-Franse

SOUTHWEST EUROPE
(Engelstalig)
ISBN 978 90 8250 793 5
384 pagina’s, € 29,95

Normandië neemt de Southwest

Europe- gids het stokje over, om
vervolgens de oversteek te maken

de kleinste baaien van Cornwall en Devon. Het buureiland wordt van Noord-

naar het Noord-Afrikaanse continent

Auteurs Alexandra Gossink,
Geert-Jan Middelkoop, Dim Rooker

waar de Morocco- gids je meeneemt

Ontwerp Dim Rooker

op avontuur door dit prachtige land.
NORTHWEST EUROPE
(Engelstalig)
ISBN 978 90 8250 796 6
384 pagina’s, € 29,95
14

Redactie Gail Bennie

Ierland tot aan de zuidkust verkend. Bekende counties als Dingle en Donegal,
maar ook onbekendere plekken als Achill Island komen aan bod.
Het team ontmoette weer inspirerende locals en deelt heerlijke recepten en

Formaat 230 x 171 mm

food-feitjes. Deze gids is voor iedereen die graag op avontuur gaat en zowel

Uitvoering paperback met flappen

de mensen, de kust als het landschap daarachter wilt leren kennen.

NUR 510, 514
15

NUR 510
ISBN 978 90 8250 795 9
Prijs € 32,50
Verschijnt juni 2020

backlist

ONTDEK DE LEUKSTE
P LEKKEN AAN DE KUST
De succesvolle reeks I Love the Seaside
bestaat inmiddels uit vier Nederlands

“Reis eens door Frankrijk op een andere manier.

“Wat het boek onderscheidt van andere reis

Frankrijkkenner Ruud Couwenhoven neemt je

gidsen is de vertrouwelijke verteltoon waarmee

mee op een alternatieve roadtrip. Bomvol tips

de auteur zowel beginnende als gevorderde

voor onder meer de leukste markten en brocante,

Frankrijkliefhebbers zal charmeren. Dankzij de

wandelingen, fietstochten en proeverijen.”

rustige lay-out en de sfeervolle foto’s zit je relaxt

– Magazine Leven in Frankrijk

midden in het andere Frankrijk.”

talige boeken over de kust van Duitsland,

– En Route Magazine

Nederland, België, Frankrijk, Spanje en
Portugal. Bedoeld voor iedereen die
houdt van een laid-back surfsfeertje,
zand tussen je tenen en zout op je huid.
Alleen de allerleukste plekken langs de
kust staan erin: kleine baaitjes en brede
stranden, gezellige dorpjes, restaurants
en veel overnachtingsmogelijkheden.
FRANKRIJK

SPANJE

(Nederlandstalig)
ISBN 978 90 5767 887 5

(Nederlandstalig)
ISBN 978 90 5767 888 2

Al m eer
dan 6.500
exemplaren
verkocht!

Hét boek voor je
zomervakantie!

De makers checkten persoonlijk alle
plekken en maakten prachtige foto’s
zodat je een goed beeld krijgt van de

Miljoenen Nederlanders en Vlamingen kiezen jaarlijks voor

sfeer van de bestemmingen.

een autovakantie naar Frankrijk. Dit boek is voor hen
een bron van inspiratie om relaxed over de Franse binnen
wegen te reizen aan de hand van een dag tot dag
beschreven roadtrip van 4.100 kilometer dwars door

“Een bijzondere en
rijke reisgids langs
de kust voor iedereen
die net even iets
anders zoekt dan de
platgereden paden”

Frankrijk. Daarnaast delen vier experts hun ervaringen over
eten & drinken, wijn proeven & kopen, overnachten, cultuur
& historie en vakanties in Frankrijk. Inclusief veel handige
en praktische tips. Frankrijk binnendoor is hét boek om het
andere Frankrijk te ontdekken.

– ANWB.nl

“Interviews, wandeltips en bucketlijstjes openen dit
persoonlijke reisboek. Hierna beschrijft de auteur zijn

PORTUGAL

NOORDZEEKUST

(Nederlandstalig)
ISBN 978 90 5767 889 9

(Nederlandstalig)
ISBN 978 90 5767 943 8

voor alle liefhebbers
van de zee
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€ 22,50

Auteurs Alexandra Gossink, Geert-Jan
Middelkoop, Dim Rooker

Auteur Ruud Couwenhoven

Ontwerp Dim Rooker

Formaat 170 x 240 mm

Formaat 140 x 190 mm

Aantal pagina’s 256

Aantal pagina’s 224

Uitvoering integraalband

Uitvoering paperback met flappen

NUR 512

NUR 510, 514

ISBN 978 90 8301 060 1

Prijs € 19,99

Prijs € 22,50

4100 kilometer lange rondreis over de Franse binnen
wegen, met talloze aanraders voor eettentjes, uitstapjes
en overnachtingsadressen.”
– ANWB Kampeer en Caravan Kampioen
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Een combinatie van inspirerende
verhalen en mooie binnenkijkers

“Mooi! De liefde voor het grote
avontuur en het kleine genieten spat
ervan af” – Floortje Dessing

“De leukste hotelgids met
favoriete hotels van mensen die
er wat van weten” – Delicious

“Een boek dat inspireert,
zodat elke zondag een potentiële
topdag wordt!” – Margriet

€ 19,99

€ 17,99

€ 17,50

n en
ek e e ag , 50
i
b o t nd 1 7
n i r a zo ! €
E e sp 52 e n
t
n r
l i oo i e
vo s v ge n
e
tj
ui

nederla
nds
talig

Engels
talig

€ 24,95

Dit boekt toont je de woningen en werkplekken van

Katja reist al haar hele leven. Het leverde haar

De favoriete hotels van 101 designers, mode

Een boek boordevol inspiratie en uitjes voor

meer dan twintig Rotterdamse makers. Zij vertellen

bijzondere ontmoetingen, dierbare herinneringen

ontwerpers, kunstenaars, culi’s, fotografen,

52 zondagen genieten! Een ‘niks moet, alles mag

in tekst én beeld over werkwijzen, woonkeuzes, pieken,

en vrienden voor het leven op. In haar eerste

reisbloggers, schrijvers en muzikanten. Getipt door

inspiratie-boek’ voor zondag, met tips voor leuke

dalen en hun band met Rotterdam. Dat die stad in hard

reisboek laat ze je zien dat reizen méér is dan

o.a. Arno Kantelberg, Janne Schra, Kiki N
 iesten,

uitjes, mooie korte verhalen, zondagse recepten, tijd

tempo transformeert, lees je tussen de regels door.

genieten van al het moois en avontuurlijks dat de

Walter Van Beirendonck en Yvette van Boven. In het

voor elkaar, interviews met inspirerende mensen over

Een ideaal cadeauboek voor alle ras-Rotterdammers

wereld te bieden heeft. Je wordt er een gelukkiger

boek vind je 101 hotels in de stad, aan zee of hoog in

hun zondag, en allerlei andere zondagse zaken.

en iedereen die de liefde voor creativiteit en de stad

en wijzer mens van. Met persoonlijke verhalen,

de bergen.

deelt.

favoriete bestemmingen en heel veel reislust,
inspireert ze je om zelf ook op pad te gaan.

Auteur Katja Schuurman
Auteur Priscilla de Putter

Fotografie Eric van den Elsen e.a.

Samenstelling en redactie Joline van den Oever

Auteurs Tal Maes, Ellie Brik, Wim de Jong, Frank
van Dijl, Sanneke van Hassel en vele anderen

Fotografie Nicoline Rodenburg

Vormgeving Bianca Enthoven i.s.m. Laura de Jongh

Vormgeving Roquefort Ontwerpers

Vormgeving Roquefort Ontwerpers

Formaat 210 x 265 mm

Formaat 170 x 210 mm

Formaat 140 x 210 mm

Formaat 244 x 179 mm

Aantal pagina’s 240

Aantal pagina’s 176

Aantal pagina’s 224

Aantal pagina’s 192

Uitvoering hardcover

Uitvoering gebonden

Uitvoering gebonden met glansfolie

Uitvoering gebonden

NUR 400

NUR 450, 500

NUR 510

NUR 450, 510

ISBN 978 90 8301 480 7 (NL) / 978 90 8301 481 4 (EN)

ISBN 978 90 5767 870 7

ISBN 978 90 5767 837 0

ISBN 978 90 5767 782 3

Prijs € 19,99

Prijs € 17,99

Prijs € 17,50

Prijs € 24,95
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Stadskookboeken

Coffee is always a good idea

COMPLEET ASSORTIMENT

ISBN

time to momo stedengidsen

prijs

9789057678851

time to momo Stockholm

€ 16,99

9789057678745

time to momo Amsterdam

€ 16,99

9789057679407

time to momo Tokio

€ 16,99

time to momo Toscane

€ 16,99

9789057678813

time to momo Andalusië

€ 16,99

9789057679544

9789057678257

time to momo Antwerpen

€ 16,99

9789057677908

time to momo Utrecht
time to momo Valencia

€ 14,99
€ 16,99

9789057678943

time to momo Arnhem

€ 14,99

9789057679599

9789057678936

time to momo Athene

€ 14,99

9789057678318

time to momo Venetië

€ 16,99

9789057678431

time to momo Wenen

€ 16,99

9789493195080

time to momo zomerpakket 2020

€ 419,70

ISBN

time to momo taalgidsen

prijs

9789057678004

Display time to momo taalgidsen 36 ex.

€ 251,64

9789057679520

time to momo Barcelona

€ 16,99

9789057678455

time to momo Belgische kust

€ 14,99

9789057679537

time to momo Berlijn

€ 16,99

HERZIEN

9789057678981

time to momo Bilbao + San Sebastián +
de Baskische kust

€ 16,99

9789057678103

time to momo Duits navulset 3 ex.

€ 20,97

9789057678264

time to momo Boedapest

€ 16,99

9789057678097

time to momo Portugees navulset 3 ex.

€ 20,97

9789057679513

time to momo Brugge + de Belgische kust

€ 16,99

ISBN

Boeken aan de Maas

prijs

9789057679476

time to momo Brussel

€ 16,99

9789057677021

Dit is mijn Berlijn

€ 9,99

9789057679582
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Alles kun je online doen, behalve een kop koffie
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time to momo Hongkong
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I Love the Seaside – Great Britain and Ireland

€ 32,50

enorme aanbod van culinaire adressen in Amster

drinken in een bijzondere koffiebar. In deze
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time to momo Ibiza
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dam en Antwerpen. Je leest over de lekkerste

dikke gids bomvol informatie nemen Richt en
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9789057679483

9789082507966
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Katja was hier
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€ 15,00
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In onze stadskookboeken vind je een selectie uit het

HERZIEN
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bonte mix aan interviews met chefs, verhalen, hot-

Vlaanderen. Plus: inspirerende recepten én de
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spots, recepten én veel lokale producten. Smakelijk!

mooiste zetmethodes om zelf thuis de barista uit
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