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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.” 
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 

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 

De toekomst van fitness 
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 
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.
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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 
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.

De toekomst van 
fitness – techno-

IHRSA 2014 Amsterdam

Hele pagina 
advertentie

  

Dubbele pagina spread
1x 5x 10x
e 1875,- 1575,- 1275,-

Breed Hoog
460 mm 300 mm (+3mm afloop)

1/4 pagina 
1x 5x 10x
e 450,- 375,- 300,-

Breed Hoog
200 mm 65 mm (liggend)
97 mm 138 mm (staand)

Bedrijvengids 10x
Logo, NAW + 
contactgegevens 
e 350,-

Dubbele pagina 
advertentie

Dubbele pagina 
advertentie

1/4 
advertentie

1/4 
advertentie

1/4 
advertentie

1/4 
advertentie

MEDIA-ADVIES / TRAFFIC  Jeroen Gerats  06 169 643 25 jeroen@bodylifebenelux.nl

GEDRUKTE OPLAGE  3200 exemplaren  
DIGITALE OPLAGE   9500 exemplaren 
FREQUENTIE   Magazine 6 x per jaar 
NIEUWSBRIEF   24 x per jaar (9500 ontvangers) 
WEBSITE   9000 bezoekers per maand

CONTACTPERSONEN

van munster 
m e d i a  g r o e p

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 
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.
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+ +
(E)-MAGAZINE WEBSITE NIEUWSBRIEF / 

SOCIAL MEDIA
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

UITGEVER  Body & Beauty Productions BV
EXPLOITATIE Van Munster Media BV  Bezoekadres:  Postadres: 
  tel.: 024 373 85 05   Kerkenbos 12-24 A  Postbus 6684



Europe’s No.1

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 communicatiebu-
reau 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.

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 fitnessbranche te bereiken. Door een goede intense samenwerking met experts en techni-
sche specialisten uit de fitnessbranche publiceren we artikelen, marktoverzichten en bedrijfsprofielen. Kortom: alles van belang. De aantrekkelijke lay-out, het hoge lezers-
voordeel 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.

Banners E-Magazine

200 X 200 PIXELS  400 X 200 / 200 X 400  PIXELS  1000 X 200 PIXELS
1x 6x 12x 1x 6x 12x  1x 6x 12x
e 125,- 595,- 995,- e 225,- 995,- 1795,-  e 495,- 1995,- 3595,-

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

PLANNING BODYLIFE 2022



   
Advertentie mogelijkheden bodyLIFE 

 

Print uitgave (oplage 3200 exemplaren)  

• 1/8 pagina advertentie à  €  269,- (1x)  €  225,- (3x)  €  179,- (6x)  

• 1/4 pagina advertentie à   €  449,- (1x), €  375,- (3x),  €  299,- (6x)  

• 1/2 pagina advertentie à   €  749,- (1x), €  629,- (3x),  €  499,- (6x)  

• 1/1 pagina advertentie of artikel à  € 1249,- (1x),  € 1049,- (3x), €  849,- (6x)  

• 2/1 pagina advertentie of artikel à  € 1875,- (1x),  € 1575,- (3x),  € 1275,- (6x)  

• Cover + 2 pagina coverstory à  € 2499,-  

• Insert à    € 1249,- 

  

E-magazine (oplage 9500+ adressen)  

• banner 200x200 pixels à   €  99,- (1x)  €  89,- (3x)  €  69,- (6x)  

• banner 200x400 pixels à   € 149,- (1x)  € 129,- (3x)  €  99,- (6x)  

• banner 1000x200 pixels à   € 249,- (1x)  € 219,- (3x) € 169,- (6x)  

 

Website (circa 9000 bezoekers per maand)  

• Standaard banner 373x140 pixels à €  99,- (p.m.)  €  89,- (6 mnd)  €  69,- (12 mnd)  

• Header banner 1150x300 pixels à  € 299,- (p.m.)  € 269,- (6 mnd) € 199,- (12 mnd)  

• Footer banner 1150x300 pixels à € 249,- (p.m.)  € 219,- (6 mnd) € 169,- (12 mnd)  

• Afspelen video bij nieuwsberichten à  € 249,- (p.m.)  € 219,- (6 mnd) € 169,- (12 mnd)  

 

Nieuwsbrief (oplage 9500+ adressen)  

• banner op plek 1 t/m 4 in nieuwsbrief à  € 129,- (1x)  € 119,- (6x)  €  89,- (12x) 

• Banner op plek 5 t/m 8 in nieuwsbrief à  €  99,- (1x) €  89,- (6x)  €  69,- (12x)  

• Advertorial op plek 1 of 2 in nieuwsbrief à  € 199,- (1x)  € 179,- (6x)  € 139,- (12x)  

• Advertorial op plek 3 t/m 5 in nieuwsbrief à  € 149,- (1x)  € 129,- (6x) €  99,- (12x)  

• Advertorial op plek 6 en verder in nieuwsbrief à € 119,- (1x) € 109,- (6x) €  79,- (12x)  

 

Direct Mailing (oplage 9500+ adressen)  

• Direct Mailing naar nieuwsbriefabonnees (7500+) bodyLIFE à   € 749,- per keer 

 

Social Media  

• Alleen redactionele bijdragen en evenementen worden gedeeld via Social Media bij een lopende 

samenwerking  

 

Overige diensten:  

• Vormgeving - Opmaak advertenties en/of banners (kosteloos inbegrepen bij partnerpakketten  

• Fotoshoot - shoot op locatie/in studio van product of dienst  

• Videoshoot - shoot op locatie/in studio van product of dienst voor promotiedoeleinden  

• Drukwerk - Vormgeving, (eind)redactie en printen van uw drukwerk (brochures)  

• Tekstschrijver - Maak gebruik van onze tekstschrijvers voor uw eigen communicatie (blogs, website, 

nieuwsbrieven)  

• (Online) marketing – Creëren van landingspagina’s voor leadgeneratie, integreren webshop in uw 

bestaande website, social media beheer & adverteren, retargeting en meer.. 

Voor meer info neem contact op met Jeroen Gerats via jeroen@bodylifebenelux.nl of T 024-350 

3240 /0616-964 325 



   
Partner pakketten bodyLIFE 2021 

 

Partner pakket 1: Opname bedrijvengids 

Print uitgave  
- 6x opname met logo, NAW- en contactgegevens in bedrijvengids print uitgave 

Website  
- 12 maanden opname met eigen bedrijfspagina op bodylifebenelux.nl/bedrijven 
- Eigen account op website voor publiceren van nieuwsitems, artikelen, columns of blogs 
*welke gekoppeld worden aan bedrijfspagina en/of auteur voor opbouw eigen (kennis)dossier op  
bodylifebenelux.nl 

Prijs: € 29,- per maand (bij 1 jaar) of € 299,- voor 12 maanden 

 
*Heb je weinig ervaring met het schrijven van persberichten of blogs? Of ontbreekt het je simpelweg aan de 

tijd? Geen probleem, onze redacteuren helpen je hier graag bij en nemen jou zo al het werk uit handen. Het 

schrijven van een artikel voor publicatie op de website van bodyLIFE, en uiteraard voor eigen gebruik van social 

media, nieuwsbrief en/of website bieden we aan tegen de volgende tarieven:  

- Artikel tot 200 woorden à € 75,- 

- Artikel tot 400 woorden à € 150,-  

- Artikel tot 800 woorden à € 250,- 

 

Partner pakket 2: Opname bedrijvengids + nieuwsbrief 

Print uitgave  
- 6x opname met logo, NAW- en contactgegevens in bedrijvengids print uitgave 

Nieuwsbrief  
- 1x per kwartaal (4x per jaar) redactioneel artikel in de bodyLIFE nieuwsbrief  
(artikel verschijnt ook op de website en wordt weer gekoppeld aan bedrijfspagina) 

Website  
- 12 maanden opname met eigen bedrijfspagina op bodylifebenelux.nl/bedrijven  
- Eigen account op website voor publiceren van nieuwsitems, artikelen, columns of blogs 
* welke gekoppeld worden aan bedrijfspagina en/of auteur voor opbouw eigen (kennis)dossier op 
bodylifebenelux.nl 

Prijs: € 55,- per maand (bij 1 jaar) of € 599,- voor 12 maanden 

 

Partner pakket 3: Opname bedrijvengids + nieuwsbrief + advertentie in editie naar keuze 

Print uitgave  
- 6x opname met logo, NAW- en contactgegevens in bedrijvengids print uitgave In combinatie met 
- 1x hele pagina advertentie in editie naar keuze, of  
- 2x halve pagina advertentie in twee edities naar keuze, of  
- 3x kwart pagina advertentie in drie edities naar keuze 

Nieuwsbrief  
- 1x per kwartaal (4x per jaar) redactioneel artikel in de bodyLIFE nieuwsbrief  
(artikel verschijnt ook op de website en wordt weer gekoppeld aan bedrijfspagina) 

Website 
- 12 maanden opname met eigen bedrijfspagina op bodylifebenelux.nl/bedrijven  
- Eigen account op website voor publiceren van nieuwsitems, artikelen, columns of blogs 
* welke gekoppeld worden aan bedrijfspagina en/of auteur voor opbouw eigen (kennis)dossier op 
bodylifebenelux.nl 

Prijs: € 99,- per maand (bij 1 jaar) of € 999,- voor 12 maanden 

 

 

 



   
 

 

Partner pakket 4: Jaarcampagne in bodyLIFE obv 1/8ste pagina advertentie 

Print uitgave  
- 6x 1/8 pagina advertentie in body•LIFE benelux nr 1 t/m 6  
- 2x in het jaar gratis uitbreiding naar 1/4 pagina advertentie 
- 6x opname met logo, NAW- en contactgegevens in bedrijvengids print uitgave 

Nieuwsbrief  
- 4x per jaar (1x per kwartaal) opname met persbericht in nieuwsbrief 
- 4x per jaar (1x per kwartaal) opname met banner in nieuwsbrief 

Website  
- 12 maanden opname met eigen bedrijfspagina op bodylifebenelux.nl/bedrijven 
- Eigen account op website voor publiceren van nieuwsitems, artikelen, columns of blogs  
- Koppeling persberichten online bedrijfspagina ivm betere vindbaarheid en dossier opbouw 

Prijs € 245,- per uitgave obv 6 edities (jaarpakket € 1350,-) 

 

Partner pakket 5: Jaarcampagne in bodyLIFE obv 1/4de pagina advertentie 

Print uitgave  
- 6x 1/4 pagina advertentie in body•LIFE benelux nr 1 t/m 6 
- 2x in het jaar gratis uitbreiding naar 1/2 pagina advertentie  
- 1x 1 pagina redactioneel artikel in uitgave naar keuze 
- 6x opname met logo, NAW- en contactgegevens in bedrijvengids print uitgave 

Nieuwsbrief  
- 4x per jaar (1x per kwartaal) opname met persbericht in nieuwsbrief 
- 8x per jaar opname met banner in nieuwsbrief 
- Opname van artikel in nieuwsbrief aansluitend op verschijnen print uitgave 

Website  
- 12 maanden opname met eigen bedrijfspagina op bodylifebenelux.nl/bedrijven 
- Eigen account op website voor publiceren van nieuwsitems, artikelen, columns of blogs  
- Koppeling persberichten online bedrijfspagina ivm betere vindbaarheid en dossier opbouw 
- Koppeling van artikel aan online bedrijfspagina  
- 6 maanden banner (373x140px) aan rechterzijde website 

E-magazine  
- 1x opname van artikel op frontpage E-magazine 

Social media  
- Delen van artikel op Linkedin en Facebook 

Prijs € 395,- per uitgave obv 6 edities (jaarpakket € 2050,-) 

 

Partner pakket 6: Jaarcampagne in bodyLIFE obv 1/2 pagina advertentie 

Print uitgave  
- 6x 1/2 pagina advertentie in body•LIFE benelux nr 1 t/m 6  
- 2x in het jaar gratis uitbreiding naar 1/1 pagina advertentie 
- 1x 2 pagina redactioneel artikel in uitgave naar keuze  
- 6x opname met logo, NAW- en contactgegevens in bedrijvengids print uitgave 

Nieuwsbrief  
- 4x per jaar opname met persbericht in nieuwsbrief  
- 8x per jaar opname met banner in nieuwsbrief 
 - Opname van artikel in nieuwsbrief aansluitend op verschijnen print uitgave 

Website  
- 12 maanden opname met eigen bedrijfspagina op bodylifebenelux.nl/bedrijven  



   
- Eigen account op website voor publiceren van nieuwsitems, artikelen, columns of blogs  
- Koppeling persberichten online bedrijfspagina ivm betere vindbaarheid en dossier opbouw  
- Koppeling van artikel aan online bedrijfspagina  
- 12 maanden banner (373x140px) aan rechterzijde website 

E-magazine  
- 3x opname met banner 200x200px op frontpage E-magazine  
- 1x opname van artikel op frontpage E-magazine 

Social media  
- Delen van artikel op Linkedin en Facebook 

Prijs € 675,- per uitgave obv 6 edities (jaarpakket € 3750,-) 

 

Partner pakket 7: Jaarcampagne in bodyLIFE obv 1/1 pagina advertentie 

Print uitgave 
- 6x 1/1 pagina advertentie in body•LIFE benelux nr 1 t/m 6, 2021  
- 1x in het jaar gratis uitbreiding naar 2/1 (spread) pagina advertentie  
- 1x 2 pagina redactioneel artikel in uitgave naar keuze 
 - 6x opname met logo, NAW- en contactgegevens in bedrijvengids print uitgave 

Nieuwsbrief  
- 4x per jaar opname met persbericht in nieuwsbrief 
- 12x per jaar opname met banner in nieuwsbrief 
- Opname van artikel in nieuwsbrief aansluitend op verschijnen print uitgave 

Website  
- 12 maanden opname met eigen bedrijfspagina op bodylifebenelux.nl/bedrijven  
- Eigen account op website voor publiceren van nieuwsitems, artikelen, columns of blogs 
- Koppeling persberichten online bedrijfspagina ivm betere vindbaarheid en dossier opbouw  
- Koppeling van artikel aan online bedrijfspagina  
- 12 maanden banner (373x140px) aan rechterzijde website 
- 1 maand footer banner op homepage 
- 1 maand afspelen van promovideo bij nieuwsberichten op website 

E-magazine  
- 6x opname met banner 200x200px op frontpage E-magazine  
- 1x opname met banner 200x400px op frontpage E-magazine  
- Opname van artikel op frontpage E-magazine 

Social media  
- Delen van artikel op Linkedin en Facebook 

Direct Mailing  
- 1x Direct Mailing naar alle nieuwsbriefabonnees van bodyLIFE 

Prijs € 1049,- per uitgave obv 6 edities (totaal 6294,-) 

 

Bovenstaande pakketten zijn slechts een selectie van de mogelijkheden voor een (jaar)campagne in 

bodyLIFE. Uiteraard staan wij open voor het maken van een afspraak om in een persoonlijk gesprek 

met u de wensen en mogelijkheden voor een campagne op maat door te nemen. 

 

De print uitgave verschijnt in een oplage van 3200 exemplaren. Met een meeleesfactor van 2,5 

personen, in combinatie met onze 9500 abonnees op de online editie, zorgt bodyLIFE zes keer per 

jaar voor direct contact met ruim 17.500 fitnessprofessionals in Nederland en Vlaanderen. Onze 

lezers zijn fitnessclub eigenaren, Clubmanagers, Personal Trainers en instructeurs. 

 

Met vriendelijke groet, Jeroen Gerats - bodyLIFE Benelux Magazine Manager  

T 024 – 350 3240 I 0616-964 325 jeroen@bodylifebenelux.nl 


