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A FIT AND
SHINY YOU MET

Happy in Shape
Happy in Shape is hét magazine dat meesurft op
de enorme Food & Fit hype. Vrouwen die op een
prettige manier in shape willen komen en/of blijven
staan centraal. Elke editie van Happy in Shape is
opgebouwd uit een aantal vaste k aternen,
onderverdeeld in:

Inspiration
Beauty
Fit

Psyche
Food

Travel
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is een feelgood magazine,
altijd positief en met een
grote glimlach
heeft een hechte
lezer-bladbinding
heeft een bewaarfunctie
wijst niet met het vingertje,
niets moet!
biedt de meest complete
bibliotheek met alles wat
je over ‘in shape’ komen
wil weten
is van de makers van Marie Claire,
Grazia, Elegance en Beau Monde
staat voor a fit and shiny you.
Want blij zijn met je lichaam
is het nieuwe sexy. En ook:
sterk (=goed in je vel) is het
nieuwe slank.

Happy in
Shape LEZER
is een vrouw van 25-49 jaar
• wil gelukkig zijn met haar lichaam en
lekker in haar vel zitten, en wil daar via
alle Happy in Shape kanalen (print, online
en social) mee geholpen worden
• is bovenmatig geïnteresseerd in een
gezonde levensstijl
• is een levensgenieter
•

THEMA

Magazine
Editie 1: Fit op reis

- Vakanties om fit van te worden of bij weg te dromen
- Nieuwe gym an sporten getest
- New season, new looks: de nieuwste sportmode

Editie 2: Fris & groen

- In 10 stappen een groener en gezonder leven
- Sustainable beauty favorieten
- getest door de redactie: de nieuwste sportwear
-

Editie 3: De grote zomer editie

- Het grote summer ready plan
- Sportieve zomermode
- Beschermen, smeren en genieten!

Editie 4: Buitenleven

- Buitensporten is nog nooit zo leuk geweest
- Gadgets waar sporten echt leuker van wordt
- De nieuwste sporttrends van over de hele wereld

Editie 5: Fit & gezond feesten

- Gezond snacken
- Sportkleding: functioneel of fashionable
- Quick fixes vs blijvend afvallen

ADVERTEREN

Magazine
1/2 pagina

€1.375

Oplage:

40.000

Editie 1

Verschijningsdatum:24 maart
Deadline materiaal: 3 maart

Editie 2

Verschijningsdatum: 26 mei
Deadline materiaal: 5 mei

1/1 pagina

€2.750

Editie 3

Verschijningsdatum: 21 juli
Deadline materiaal: 30 juni

Editie 4

Verschijningsdatum: 21 September
Deadline materiaal: 1 september

Editie 5
2/1 pagina

€5.500

Verschijningsdatum: 1 December
Deadline materiaal: 10 november

ONLINE

Happy in Shape

45.000
80.000
unieke bezoekers

pageviews

Facebook: 13.914 followers
Instagram: 5.6K followers
Sponsored Story: €1.250
Advertorial only: €900
Winactie fixed: €750
Social only: €500
Advertorial in newsletter: €500

BRANDED

Content
Doe mee

aan de

FEEL LIKE
RUNNING?
SCHRIJF JE
DAN IN!

Damloop
by night
FINISHEN MET
HET HAPPY IN
SHAPE-TEAM?

BEN JIJ EEN HARDLOOPFAN?
Dan is de Damloop by night op zaterdagavond
22 september een leuk event voor jou. Hij wordt de
avond voor de officiële Dam tot Damloop in Zaandam
gelopen en gaat voor een deel over het traditionele Dam
tot Damloop-parcours, wat oogverblindend wordt verlicht. Onderweg geeft de muziek je een extra boost om
deze 8-kilometer-run te voltooien. De finish is vlakbij
het Dam tot Dam Park in Zaandam, waar je samen
met duizenden andere hardlopers kunt proosten op je
behaalde overwinning. Happy in Shape doet mee aan
de Damloop by night en jij kunt met ons mee rennen!
SCHRIJF JE IN EN LOOP MEE IN HET
HAPPY IN SHAPE-TEAM!
Wil je met ons redactieteam meedoen aan de Damloop
by night en een gratis inschrijfkaart, Happy in ShapeT-shirt + goodiebag ontvangen? Kijk dan snel op
happyinshape.nl/damloopbynight2018 voor meer
informatie. We hopen samen met jou op 22 september
de eindstreep te halen!
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In Happy in Shape kunnen we op verschillende manieren
aandacht geven aan uw merk. Naast regulier adverteren
bieden wij onze partners een crossmediaal pakket.

Denk aan:

r edactionele content
advertorials
• customized shoots
• product placement
• shoppings
• online artikelen
• nieuwsbriefitems
• social posts
• videoproducties
• events
•
•

Dit alles gaat in overleg en de tarieven hiervoor zijn niet
standaard.

WHAT’S

new

Hardlopen voor een goed doel
en initiatieven die de plasticsoep
tegengaan. Happy In Shape
zette de leukste health, food en
lifestyle-nieuwkomers op een rĳ.
TEKST LISA VAN DER HEIDE

SLIM KLOKJE

Op deze smartwatch
van Garmin kun je 500
nummers downloaden,
er staan 15 handige
sportapps op en hij
houdt je fitnessniveau
bij. Perfect horloge dus
om mee te sporten.
€329,99 vívoactive®
3 Music garmin.nl

3x

ZERO PLASTIC
Eerder dit jaar schrapte hotelketen Hilton het
gebruik van plastic rietjes in alle filialen wereldwijd. Vanaf heden biedt de locatie nabij het
Amsterdamse Centraal Station zelfs een heuse
plasticvrije hotelkamer. Van het meubilair tot de
stopcontacten. doubletree3.hilton.com
Ook Lush gaat de strijd tegen plastic
aan en opende begin juni de eerste
Naked Shop in Milaan, waar je
uitsluitend verpakkingsvrije
producten shopt. lush.com

Van mij!

Belgische chocolade met een duidelĳke boodschap: hands off
my chocolate! Sharing is caring gaat in sommige gevallen
gewoon niet op… €2,00. hands-off.com
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Expresso, Promiss, Steps en Claudia
Sträter sloegen de handen ineen met
‘t Waste2Ware Ocean Plastic Project
om de plasticsoep tegen te gaan en
recycleden petflessen tot mode-items. Hoe mooi
dat kan uitpakken, bewijst deze jurk. waste2wear.com

CONTACT
Meer informatie?
Wij denken graag met u mee
Ajo van Vulpen
ajo.vanvulpen@pijpermedia.nl
0622031740
Nouchka Jonker
nouchka.jonker@pijpermedia.nl
0624900327

