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Dave Wright, de CEO van Myzone 
stak de spits af met zijn visie op 
“wearable technology, friend or 
enemy for the fitness clubs”. Uit de 
lezing van Wright, maar ook van 
vele andere sprekers, bleek dat de 

fitnessbranche er goed aan doet 
om de vernieuwende technologie 
te omarmen, zo snel als mogelijk. 
Wright verklaart: “Iedereen gaat 
meer meten. Google, Apple, apps, 
wearables. En we moeten als fitness-
branche opletten dat het niet aan 
ons voorbij gaat.” Volgens Wright 
zullen de low budgets zich massaal 
storten op de techniek, omdat ze 
nu eenmaal de meerwaarde van het 
menselijke contact niet kunnen en 
omdat ze nu eenmaal de meerwaar-
de van het menselijke contact niet 
kunnen en omdat ze nu eenmaal 
de meerwaarde van het menselijke 
contact niet kunnen en

Half oktober was het weer 
smullen voor ondernemers en 
managers in de fi tnessbranche, 
IHRSA streek deze keer voor 
het 14e IHRSA congres neer in, 
jawel, ons eigen Amsterdam. 
570 deelnemers uit 35 Europese 
landen kwamen op dit congres 

De toekomst van fi tness 
IHRSA 2014 Amsterdam
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Dave Wright, de CEO van Myzone 
stak de spits af met zijn visie op 
“wearable technology, friend or 
enemy for the fitness clubs”. Uit de 
lezing van Wright, maar ook van 
vele andere sprekers, bleek dat de 
fitnessbranche er goed aan doet 

om de vernieuwende technologie 
te omarmen, zo snel als mogelijk. 
Wright verklaart: “Iedereen gaat 
meer meten. Google, Apple, 
apps, wearables. En we moeten 
als fitnessbranche opletten dat 
het niet aan ons voorbij gaat.” 

Half oktober was het weer smullen voor ondernemers en managers in de 
fi tnessbranche, IHRSA streek deze keer voor het 14e IHRSA congres neer 
in, jawel, ons eigen Amsterdam. 570 deelnemers uit 35 Europese landen 
kwamen op dit congres bij elkaar. De Beurs van Berlage was het toneel 
voor een internationale federatie meeting, een leveranciers showcase en 
veel inspirerende lezingen.

De toekomst van 
fi tness – techno-
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“wearable technology, friend or 
enemy for the fitness clubs”. Uit de 
lezing van Wright, maar ook van 
vele andere sprekers, bleek dat de 
fitnessbranche er goed aan doet 

om de vernieuwende technologie 
te omarmen, zo snel als mogelijk. 
Wright verklaart: “Iedereen gaat 
meer meten. Google, Apple, 
apps, wearables. En we moeten 
als fitnessbranche opletten dat 
het niet aan ons voorbij gaat.” 

Half oktober was het weer smullen voor ondernemers en managers in de 
fi tnessbranche, IHRSA streek deze keer voor het 14e IHRSA congres neer 
in, jawel, ons eigen Amsterdam. 570 deelnemers uit 35 Europese landen 
kwamen op dit congres bij elkaar. De Beurs van Berlage was het toneel 
voor een internationale federatie meeting, een leveranciers showcase en 
veel inspirerende lezingen.
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Dave Wright, de CEO van Myzone 
stak de spits af met zijn visie op 
“wearable technology, friend or 
enemy for the fitness clubs”. Uit de 
lezing van Wright, maar ook van 
vele andere sprekers, bleek dat de 
fitnessbranche er goed aan doet 

om de vernieuwende technologie 
te omarmen, zo snel als mogelijk. 
Wright verklaart: “Iedereen gaat 
meer meten. Google, Apple, 
apps, wearables. En we moeten 
als fitnessbranche opletten dat 
het niet aan ons voorbij gaat.” 

Half oktober was het weer smullen voor ondernemers en managers in de 
fi tnessbranche, IHRSA streek deze keer voor het 14e IHRSA congres neer 
in, jawel, ons eigen Amsterdam. 570 deelnemers uit 35 Europese landen 
kwamen op dit congres bij elkaar. De Beurs van Berlage was het toneel 
voor een internationale federatie meeting, een leveranciers showcase en 
veel inspirerende lezingen.
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(E)-MAGAZINE WEBSITE NIEUWSBRIEF / 

SOCIAL MEDIA
Met een campagne via body LIFE profi teert u nadrukkelijk van de multimediale kracht van ons tijdschrift, want met één of meerdere advertenties in het magazine, bent 

u eveneens verzekerd van een internetprofi el, een banner en nieuwsberichten op  www.bodylifebenelux.nl



Europe’s No.1

Website

Online account 12 maanden

€ 475,-

Aanbieding van de maand op homepage

€ 250,- per maand

Video van de maand op homepage

€ 250,- per maand

Rubriek ‘aanbevolen bedrijven’ 12 maanden

€ 350,-

Standaard banner 320x120 pixels

1 mnd 6 mnd 12 mnd

€ 125,- 599,- 999,-

Footer banner

1 mnd 6 mnd 12 mnd

€ 175,- 849,- 1499,-

Header banner

1 mnd 6 mnd 12 mnd

€ 250,- 1099,- 1999,-

E-MAGAZINE

WEBSITE

Banner

200 x 200 

pixels

Banner

200 x 400 

pixels

Banner

1000 x 200 

pixels

Banner

400 x 200 

pixels

Het redactionele BodyLIFE beleid is er op gericht om de ‘decisionmakers’ uit de fi tnessbranche te bereiken. Door een goede samenwerking met experts en technische 

specialisten uit de fi tnessbranche publiceren we artikelen, marktoverzichten en bedrijfsprofi elen. Kortom: alles van belang. De aantrekkelijke lay-out, het hoge lezersvoordeel 

en het reeds bewezen concept van BodyLIFE maakt dit kwalitatief hoogstaande magazine tot een belangrijke speler in de Nederlandse en Belgische markt. Op internatio-

naal niveau heeft BodyLIFE met haar uitgaven reeds een leidende positie.

Banners E-Magazine

200 X 200 PIXELS  400 X 200 / 200 X 400  PIXELS  1000 X 200 PIXELS

1x 5x 10x 1x 5x 10x  1x 5x 10x
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Video van de maand



PLANNING 2016

EDITIE AANLEVEREN MATERIAAL DRUKGANG VERSPREIDING E-MAGAZINE NIEUWSBRIEF

Nr 1, 2016 29 januari   9 februari  19 februari  16 februari  14 januari

Nr 2, 2016 4 Maart   15 Maart  25 Maart  22 maart  4 februari

Nr 3, 2016 8 April   19 April  29 April  26 april  3 maart

Nr 4, 2016 13 Mei   24 Mei  3 Juni  31 mei  7 april

Nr 5, 2016 17 juni   28 Juni  8 Juli  5 juli  12 mei

Nr 6, 2016 5 Augustus   16 Augustus 26 Augustus 23 augustus 9 juni

Nr 7, 2016 9 September   20 September 30 September 27 september 14 juli

Nr 8, 2016 14 Oktober   25 Oktober 4 November 1 november 11 augustus

Nr 9, 2016 18 November   29 November 9 December 6 december 8 september

Nr 10, 2016 16 December   23 December 6 Januari 2017 3 januari 2017 6 oktober

           10 november

           15 december
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Mailing

Video

€ 225,- per maand

Aanbieding van de maand

€ 225,- per maand

Sponsored nieuwsitem

€ 175,- per maand

Advertorial

€ 325,- per maand

Banner

€ 125,-

bodyLIFE Innovatie Award.

Elk jaar organiseert 

bodyLIFE de Innovatie 

Award voor het beste 

nieuwe product of concept  

van het jaar. Heb je als 

leverancier dit jaar een 

nieuw product of concept 

op de markt gebracht, meld 

je dan nu aan voor de 

bodyLIFE Innovatie Award. 

Neem hiervoor contact op met Jordey de Joode op 

T 024 – 373 2585 of jordey@vanmunstermedia.nl

Daarnaast verzorgen wij ook graag 
de volgende aspecten voor u:

- Direct mailing naar emaildatabase bodyLIFE

-  Fotografi e (productfotografi e, bedrijfsreportage, 

portretfotografi e, fotoreportage referentieproject of 

relatie event)

-  Video (productvideo, bedrijfsvideo, videoverslag van 

event, video refentieproject, online webinar, etc)

-  Vormgeving, opmaak en verzorgen van uw drukwerk 

(advertenties, fl yers, 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

MAILING

Video
Sponsored nieuwsitem

Advertorial

Aanbieding van de maand

Banner
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INTERNATIONALE DISTRIBUTIE


