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Met een campagne via body LIFE profiteert u nadrukkelijk van de multimediale kracht van ons tijdschrift, want met één of meerdere advertenties in het magazine, bent
u eveneens verzekerd van een internetprofiel, een banner en nieuwsberichten op www.bodylifebenelux.nl

Dubbele pagina spread
Dubbele pagina
advertentie

Halve pagina
advertentie
Halve pagina
advertentie

1/8

1/8

1/8

1/8

1/8

1/8

1/8

1/8

OMSLAG 2
OMSLAG 4

Dubbele pagina
advertentie

1x
e 1875,-

5x
1575,-

10x
1275,-

Breed
460 mm

Hoog
300 mm (+3mm afloop)

1/2 pagina
IHRSA 2014 Amsterdam

De toekomst van
fitness – technoHalf oktober was het weer smullen voor ondernemers en managers in de
fitnessbranche, 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.
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.”
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Half oktober was het weer smullen voor ondernemers en managers in de
fitnessbranche, 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.
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.”

1/8 pagina
IHRSA 2014 Amsterdam

De toekomst van fitness
Half oktober was het weer
smullen voor ondernemers en
managers in de fitnessbranche,
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
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.”
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 meerwaarde
van het menselijke contact niet
kunnen en omdat ze nu eenmaal
de meerwaarde van het menselijke
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Half oktober was het weer smullen voor ondernemers en managers in de
fitnessbranche, 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.
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
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10x
180,-
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e 1250,- 		

Logo, NAW +
contactgegevens
e 350,-

REDACTIONEEL
Cover + coverstory (2 pag. redactioneel)

e 2500,-

Europe’s No.1

Het redactionele BodyLIFE beleid is er op gericht om de ‘decisionmakers’ uit de fitnessbranche te bereiken. Door een goede intense samenwerking met experts en technische specialisten uit de fitnessbranche publiceren we artikelen, marktoverzichten en bedrijfsprofielen. 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
internationaal niveau heeft BodyLIFE met haar uitgaven reeds een leidende positie.

WEBSITE
Profiel abonnees/platform bezoekers (gegevens: Google Analytics):
- Vrouw 50,9%, Man 49,1%
- Leeftijd: 18 - 24 jaar 11%, 25 - 34 jaar 16%, 35 - 44 jaar 19%, 45 - 54 jaar 22%, 55 – 64 jaar 19%, 65+ jaar 13%.
- Aantal bezoekers: 300 per dag. Gemiddelde bezoeker = 1,5 pageview.
- Gemiddelde bezoektijd van de WEEK Top 10 pagina’s: 2 minuut 30 seconden, uitstappercentage 77%.
- Apparaat: 73% Mobile (waarvan 61% iPhone), 25% Desktop en 2% Tablet
- Kanalen: 51% organic, 33% social media, 1% referral en 16% direct link
Heeft u specifieke wensen? Wij maken graag een afspraak om diverse mogelijkheden door te nemen! Heeft u nog geen advertentiemateriaal en/of communicatiebureau achter de hand, toeslag voor advertentie-opmaak bedraagt 10% van het advertentietarief. Bij ons interne bureau kunt u terecht voor al uw grafische uitingen en
drukwerk.

PLANNING BODYLIFE 2022
BodyLIFE		Deadline materiaal		Drukgang		Verspreiding
BL 1, 2022
21 februari			
28 februari		
10 maart
BL 2, 2022
25 april			
2 mei		
12 mei
BL 3, 2022
27 juni			
4 juli		
14 juli
BL 4, 2022
29 augustus		
5 september
15 september
BL 5, 2022
24 oktober			
31 oktober		
10 november
BL 6, 2022
19 december		
30 december
12 januari ‘23
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