
 

 
Jaarpakketten bodyLIFE 2016 
 
 
Jaarcampagne body•LIFE benelux basis pakket  
 

 Uitgebreid bedrijfsprofiel op www.bodylifebenelux.nl/bedrijven  

 Opname van al uw persberichten in nieuwsoverzicht website 

 Promotie van aanbiedingen in rubriek ‘aanbieding van de maand’ 

 Plaatsen van artikelen (white papers) op website 

 Plaatsen van columns of blogposts op website 

 Opname van eigen evenementen en bijeenkomsten in agenda 

 Toevoegen van workshops, cursussen en opleidingen in opleidingsagenda 

 10x opname met logo, NAW- en contactgegevens in print editie body•LIFE 
 
€ 55,- per uitgave (totaal € 550,-)  
 
 
Jaarcampagne body•LIFE benelux uitgebreid pakket  
 

 Basis pakket i.c.m. 

 10x opname met logo, NAW- en contactgegevens in print editie body•LIFE 

 12 maanden opname in rubriek ‘aanbevolen bedrijven’ 

 Promotie van uw aanbieding voor 1 maand in rubriek ‘aanbieding van de maand’ 

 Promotie van uw aanbieding via Twitter en Facebook in deze maand 

 Tonen van uw (product)video voor 1 maand in rubriek ‘video van de maand’ 

 Foto slideshow achtergrond website van uw producten voor 1 maand  
 
€ 110,- per uitgave (totaal € 1100,-)  
 
 
Jaarcampagne body•LIFE benelux o.b.v. 1/8 pagina advertentie  

 Basis pakket i.c.m.  

 10x 1/8 pagina advertentie in body•LIFE benelux nr 1 t/m 10, 2016 

 2x in het jaar gratis uitbreiding naar 1/4 pagina advertentie 

 4x per jaar banner in maandelijkse nieuwsbrief 

 Garantie op plaatsing van persberichten gedurende het jaar in print, website en/of nieuwsbrief 

€  180,- per uitgave (totaal € 1800,-)  
 
 
Jaarcampagne body•LIFE benelux o.b.v. ¼ pagina advertentie  

 Basis pakket i.c.m.  

 10x ¼ pagina advertentie in body•LIFE benelux nr 1 t/m 10, 2016 

 2x in het jaar gratis uitbreiding naar ½ pagina advertentie 

 6 maanden opname in rubriek ‘aanbevolen bedrijven’ op www.bodylifebenelux.nl  

 6x per jaar banner in maandelijkse nieuwsbrief 

 Garantie op plaatsing van persberichten gedurende het jaar in print, website en/of nieuwsbrief 

€ 300,- per uitgave (totaal € 3000,-)  
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Jaarcampagne body•LIFE benelux o.b.v. ½ pagina advertentie  

 Basis pakket i.c.m.  

 10x ½ pagina advertentie in body•LIFE benelux nr 1 t/m 10, 2016 

 2x in het jaar gratis uitbreiding naar 1/1 pagina advertentie 

 1x 2 pagina artikel in editie naar keuze 

 12 maanden opname in rubriek ‘aanbevolen bedrijven’ op www.bodylifebenelux.nl 

 12x per jaar banner in maandelijkse nieuwsbrief 

 Garantie op plaatsing van persberichten gedurende het jaar in print, website en/of nieuwsbrief  

€  500,- per uitgave (totaal € 5000,-)  
 
 
Jaarcampagne body•LIFE benelux o.b.v. 1/1 pagina advertentie  

 Basis pakket i.c.m.  

 10x 1/1 pagina advertentie in body•LIFE benelux nr 1 t/m 10, 2016 

 1x Cover + 2 pagina coverstory in editie naar keuze 

 10x opname met banner op frontpage E-magazine 

 12 maanden opname in rubriek ‘aanbevolen bedrijven’ op www.bodylifebenelux.nl 

 12 maanden banner op homepage www.bodylifebenelux.nl  

 12x per jaar banner in maandelijkse nieuwsbrief 

 Garantie op plaatsing van persberichten gedurende het jaar in print, website en/of 
nieuwsbrief   

€  850,-  per uitgave (totaal € 8500,-)  
 
 
Bovenstaande pakketten zijn slechts een selectie van de mogelijkheden voor een (jaar)campagne in 
body•LIFE benelux. Hieronder presenteren we u graag nog een schematisch overzicht van de 
verschillende mogelijkheden die we u kunnen bieden, zowel offline als online. 
Op basis van onderstaande opties bent u natuurlijk vrij om zelf uw pakket naar wens voor 2016 samen 
te stellen. We vernemen in dat geval graag uw wensen zodat we u een voorstel op maat kunnen 
doen.  
 
Print uitgave E-magazine Website  Nieuwsbrief 

Bedrijvengids  banner 200x200 
pixels 

Bedrijvengids banner 320x120 pixels 

1/8 pag adv banner 400x200 
pixels 

Persberichten  banner 940x200 pixels 

1/4 pag adv banner 200x400 
pixels 

Artikelen Video van de maand 

1/2 pagina advertentie banner 1000x200 
pixels 

Column/blog Aanbieding v/d maand 

1/1 pagina advertentie of 
artikel 

 Agenda  'sponsored' nieuwsitem 
(advertorial) 

2/1 pagina advertentie of 
artikel 

 Cursusagenda Advertorial midden 
nieuwsbrief 

4/1 pagina artikel   Aanbieding v/d maand   

Cover + coverstory  Video van de week Social Media 

Insert   Afspelen video bij 
nieuwsberichten 

Promotie op Twitter 

  Rubriek 'aanbevolen 
bedrijven' 

Promotie op Facebook 

  Fotoslideshow achtergrond 
website 

 

  Banner 320x120 pixels   

  Banner 576x380 pixels  

  Banner 940x200 pixels  

http://www.bodylifebenelux.nl/
http://www.bodylifebenelux.nl/
http://www.bodylifebenelux.nl/


 

Daarnaast verzorgen wij ook graag de volgende aspecten voor u:  
- Direct mailing naar emaildatabase bodyLIFE 
- Fotografie (productfotografie, bedrijfsreportage, portretfotografie, fotoreportage 

referentieproject of relatie event) 
- Video (productvideo, bedrijfsvideo, videoverslag van event, video refentieproject, online 

webinar, etc)  
- Vormgeving, opmaak en verzorgen van uw drukwerk (advertenties, flyers, brochures, 

relatiemagazine) 
- Tekstschrijvers voor uw website of andere communicatie uitingen. Denk aan schrijven van 

persberichten voor uw organisatie. 
- Website ontwerpen en bouwen 
- Online publicatietools en nieuwsbriefmodules 

 
 
Heeft u vragen naar aanleiding van bovenstaande informatie? Of wilt u een afspraak maken om de 
mogelijkheden voor een advertentie campagne in 2016 in een persoonlijk gesprek te bespreken? 
Neem dan even contact met ons op.  
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Jordey de Joode 
Media Adviseur 
  
T 024 – 373 2585 I Jordey@vanmunstermedia.nl 
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