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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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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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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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SPECIALE TARIEVEN

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

GEDRUKTE OPLAGE  3900 exemplaren  
DIGITALE OPLAGE   16.000 exemplaren 
FREQUENTIE   Magazine 6 x per jaar 
NIEUWSBRIEF   24 x per jaar (16.000 abonnees) 
WEBSITE   12.000 bezoekers per maand

CONTACTPERSONEN

+ +
(E)-MAGAZINE NIEUWSBRIEF / 

SOCIAL MEDIA
Met een campagne via body LIFE profiteert u nadrukkelijk van de multimediale kracht van ons platform en 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

EXPLOITATIE  Van Munster Media Groep (Body & Beauty Productions BV)
UITGEVER Van Munster Media BV - tel.: 024 373 85 05    
  Bezoekadres: Kerkenbos 12-75 H, 6546 BB  Nijmegen     
  Postadres: Postbus 6684, 6503 GD Nijmegen

Kennispartner Pakket – banner op 
de website + Ieder uitgave: 1/1 pagina 
redactie + ½ pagina advertentie + 1x exclusieve 

nieuwsbrief + basis pakket. Verder online zelf 
persberichten plaatsen en 6x online redactioneel 

artikel €295,- per maand

Basis Pakket – opname bedrijfsregister + logo 
+ profiel pagina + gegarandeerd 2 plaatsingen 

persbericht €495,- per jaar 

(optioneel banner op de website €50,- per maand 
bij 12 maanden)

 Premium Pakket – banner op de website + Ieder 
uitgave: 2/1 pagina redactie + 1/1 pagina adver-
tentie + 3x exclusieve nieuwsbrief + basis pakket. 

Verder online zelf persberichten plaatsen en 6x 
online redactioneel artikel  €425,- per maand

WEBSITE

* 3 pakketten: 
Meest gekozen

WWW.BODYLIFEBENELUX.NL
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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: 400 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.

WEBSITE

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.

BodyLIFE  Deadline materiaal  Drukgang  Verspreiding
BL 1, 2023  3 februari    17 februari  maart FIBO issue
BL 2, 2023  24 april    8 mei   mei
BL 3, 2023  12 juni    3 juli   juli
BL 4, 2023  4 september   18 september  september
BL 5, 2023  30 oktober   13 november  november
BL 6, 2023  19 december   30 december  januari ‘24

PLANNING BODYLIFE 2022

BANNERS NIEUWSBRIEF / WEBSITE 

Banners formaten

600 px breed voor de nieuwsbrief / 320x120 px voor de website 
* Redactioneel item tijdelijk vastzetten bovenaan de homepage: op aanvraag
* Superbanner bovenaan de website of Skyscraper: op aanvraag
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