
 
Over bodyLIFE 
 
bodyLIFE is al 30 jaar (sinds 1988) het toonaangevende vakblad voor de 
fitnessbranche in Europa. Inmiddels verschijnt bodyLIFE wereldwijd met, 
naast Nederland en Vlaanderen, ook uitgaven in het Verenigd Koninkrijk, 
Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk, Spanje, Polen, India en China.   
 
De print uitgave verschijnt in een oplage van 3000 exemplaren. Met een 
meeleesfactor van 3 personen, in combinatie met onze 7500 abonnees op de 
online editie, zorgt bodyLIFE tien keer per jaar voor direct contact met ruim 
15.000 fitnessprofessionals in Nederland en Vlaanderen.  
 
Onze lezers zijn fitnessclub eigenaren, Clubmanagers, Personal Trainers en 
instructeurs.  
 

 
 

Planning bodyLIFE 2019 
 
 
  

Editie  Aanleveren 
materiaal 

Drukgang Verspreiding  E-magazine 

Nr 1, 2019 1 februari 11 februari 22 februari  19 februari 

Nr 2, 2019 8 Maart 18 Maart 29 Maart 26 maart 

Nr 3, 2019 12 April 22 April 3 mei 30 april 

Nr 4, 2019 17 Mei 27 mei 7 Juni 4 Juni 

Nr 5, 2019 21 Juni 1 Juli 12 Juli 9 Juli 

Nr 6, 2019 9 Augustus 19 Augustus 30 Augustus 27 augustus 

Nr 7, 2019 13 September 23 september 4 oktober 1 oktober 

Nr 8, 2019 18 Oktober 28 Oktober 8 November 5 november 

Nr 9, 2019 15 November 25 November 6 December 3 december 

Nr 10, 2019 13 December 24 December 10 Januari 2020 7 januari 2020 



 
Advertentie mogelijkheden bodyLIFE 2019 

 
Print uitgave (oplage 3000 exemplaren) 

 1/8 pagina advertentie à  € 269,- (1x) € 225,- (5x) € 179,- (10x) 

 1/4 pagina advertentie à   € 449,- (1x),  € 375,- (5x),  € 299,- (10x) 

 1/2 pagina advertentie à   € 749,- (1x),  € 629,- (5x),  € 499,- (10x) 

 1/1 pagina advertentie of artikel à  € 1249,- (1x),  € 1049,- (5x),  € 849,- (10x) 

 2/1 pagina advertentie of artikel à  € 1875,- (1x),  € 1575,- (5x),  € 1275,- (10x) 

 Cover + 2 pagina coverstory à   € 2499,- 

 Insert à     € 1249,- 
 
E-magazine (oplage 7500+ adressen) 

 banner 200x200 pixels à   €   99,- (1x) €   89,- (5x) €   69,- (10x) 

 banner 400x200 pixels à   € 149,- (1x) € 129,- (5x) €   99,- (10x)  

 banner 200x400 pixels à   € 149,- (1x) € 129,- (5x) €   99,- (10x)  

 banner 1000x200 pixels à   € 249,- (1x) € 219,- (5x) € 169,- (10x)  
 
Website (circa 8000 bezoekers per maand) 

 Standaard banner 320x120 pixels à  €   99,- (p.m.) €   89,- (6 mnd) €   69,- (12 mnd)      

 Center banner 576x380 pixels à  € 199,- (p.m.) € 179,- (6 mnd) € 139,- (12 mnd) 

 Footer banner 940x200 pixels à  € 249,- (p.m.) € 219,- (6 mnd) € 169,- (12 mnd) 

 Header banner 1583x369 pixels à  € 299,- (p.m.) € 269,- (6 mnd) € 199,- (12 mnd) 

 Afspelen video bij nieuwsberichten à  € 249,- (p.m.) € 219,- (6 mnd) € 169,- (12 mnd) 
 
Nieuwsbrief (oplage 7500+ 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 7500+ adressen) 

 Direct Mailing naar nieuwsbriefabonnees (7500) bodyLIFE à € 499,- per keer 
 
Social Media 

 Alleen redactionele bijdragen en evenementen worden gedeeld via Twitter, Facebook en 
LinkedIn bij een lopende samenwerking 

  

http://blocks.mvmm.nl/view/meetingmagazine/31400114/nummer4-jaargang13
http://www.meetingmagazine.nl/


 
Partner pakketten bodyLIFE 2019 
 

Partner pakket 1: Opname bedrijvengids  

Print uitgave 
- 10x 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:  € 25,- per uitgave obv 10 edities (totaal € 250,-) 

 
*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 
- 10x 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:  € 49,- per uitgave obv 10 edities (€ 490,- totaal) 

 

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

Print uitgave 
- 10x 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 uitgave obv 10 edities (€ 990,- totaal) 



 
 
 
 

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

Print uitgave 
- 10x 1/8 pagina advertentie in body•LIFE benelux nr 1 t/m 10, 2019 
- 2x in het jaar gratis uitbreiding naar 1/4 pagina advertentie 
- 10x opname met logo, NAW- en contactgegevens in bedrijvengids print uitgave 

 

Nieuwsbrief 
- 4x per jaar (1x per kwartaal) opname met persbericht 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 € 179,- per uitgave obv 10 edities (totaal 1790,-)  
Deze campagne kunnen we ook aanbieden obv 5 edities à € 225,- per uitgave (totaal € 1125,-) 

 
 

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

Print uitgave 
- 10x 1/4 pagina advertentie in body•LIFE benelux nr 1 t/m 10, 2019 
- 2x in het jaar gratis uitbreiding naar 1/2 pagina advertentie 
- 1x 1 pagina redactioneel artikel in uitgave naar keuze 
- 10x 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 
- 6 maanden banner (320x120px) aan rechterzijde website 

Prijs € 299,- per uitgave obv 10 edities (totaal 2990,-) 
Deze campagne kunnen we ook aanbieden obv 5 edities à € 375,- per uitgave (totaal € 1875,-) 

  



 
 

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

Print uitgave 
- 10x 1/2 pagina advertentie in body•LIFE benelux nr 1 t/m 10, 2019 
- 2x in het jaar gratis uitbreiding naar 1/1 pagina advertentie 
- 1x 2 pagina redactioneel artikel in uitgave naar keuze 
- 10x opname met logo, NAW- en contactgegevens in bedrijvengids print uitgave 

 

Nieuwsbrief 
- 6x per jaar opname met persbericht in nieuwsbrief 
- 6x 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 (320x120px) aan rechterzijde website 

 

E-magazine 
- 2x opname met banner 200x200px op frontpage E-magazine 
- 1x opname van artikel op frontpage E-magazine 

 

Social media 
- Delen van artikel op twitter en facebook  

 

Prijs € 499,- per uitgave obv 10 edities (totaal 4990,-)  
Deze campagne kunnen we ook aanbieden obv 5 edities à € 629,- per uitgave (totaal € 3145,-) 

 
  



 
 

 

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

Print uitgave 
- 10x 1/1 pagina advertentie in body•LIFE benelux nr 1 t/m 10, 2019 
- 1x Cover + 2 pagina coverstory in editie naar keuze 
- 1x 2 pagina redactioneel artikel in uitgave naar keuze 
- 10x opname met logo, NAW- en contactgegevens in bedrijvengids print uitgave 

Nieuwsbrief 
- 6x per jaar opname met persbericht in nieuwsbrief 
- 6x per jaar opname met banner in nieuwsbrief 
- Opname van coverstory in nieuwsbrief aansluitend op verschijnen print uitgave 
- 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 de twee artikelen aan online bedrijfspagina 
- 12 maanden banner (320x120px) aan rechterzijde website 
- 1 maand center banner op homepage  
- 1 maand afspelen van promovideo bij nieuwsberichten op website  

E-magazine 
- 10x opname met banner 200x200px op frontpage E-magazine 
- Opname van coverstory bovenaan frontpage E-magazine 
- Opname van artikel op frontpage E-magazine 

Social media 
- Delen van beide artikelen op twitter en facebook 
- Delen van promovideo op twitter en facebook 

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

Prijs € 849,- per uitgave obv 10 edities (totaal 8490,-)  
Deze campagne kunnen we ook aanbieden obv 5 edities à € 1049,- per uitgave (totaal € 5245,-) 

 

Bovenstaande pakketten zijn slechts een selectie van de mogelijkheden voor een (jaar)campagne in 
bodyLIFE. Hieronder geven we  graag een overzicht van alle verschillende mogelijkheden die we  
kunnen bieden, zowel in print als online. Op basis hiervan bent u vrij om zelf een pakket naar wens 
voor 2019 samen te stellen.  
 
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 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Jordey de Joode  
Media Adviseur 
  
T 024 – 350 3240 I Jordey@vanmunstermedia.nl  

mailto:Jordey@vanmunstermedia.nl

