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Happy in Shape is hét magazine dat meesurft op 
de food & fit trend. Vrouwen die op een prettige 
manier in shape willen komen en/of  blijven, staan 

centraal. Elke editie van Happy in Shape  
bestaat uit een aantal vaste onderdelen: 

Body positivity
Inspiration, Beauty, Fit,

Psyche, Food, Travel

Happy in Shape
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is een feelgood magazine, 
altijd positief en met een 
grote glimlach

heeft een hechte 
lezer-bladbinding

en een bewaarfunctie

wijst niet met het vingertje, 
niets moet!

biedt de meest complete  
bibliotheek met alles wat  
je over health en in shape  
wilt weten

is van de makers van Marie Claire, 
Grazia, Elegance en Beau Monde

staat voor a fit and shiny you.   
Blij zijn met je lichaam is het  
nieuwe sexy. En ook: sterk (goed 
in je vel) is het nieuwe slank

7 KEY FACTORS VAN

Happy in Shape



• 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

Shape LEZER
Happy in 

De Happy in Shape lezer is geïnteresseerd in 
een gezonde levensstijl, maar ook in food, 
fashion, travel & lifestyle. Welke merken  
bieden comfy kleding? Wat is de vakantie- 
bestemming van dit jaar? En welke guilty 
pleasure is niet alleen lekker, maar ook voed-
zaam en gezond? Onze lezers zijn nieuws- 
gierig en maken bewuste keuzes.



EDITIE 1: LOVE YOUR BODY
• Lekker in je vel zitten en gelukkig zijn met jezelf, zo doe je dat!
• Body positivity in Hollywood
• De nieuwste sporttrends voor 2022

EDITIE 2: THE RUNNING SPECIAL
• Hardloopspecial: nieuwe schoenen, looks en  
trainings-apps getest door de redactie
• Gadgets die buitensporten nog leuker maken
• Interviews met ervaren en minder ervaren lopers

EDITIE 3: BEACH SPECIAL + GROTE ZOMER 
HAPPY IN SHAPE HOROSCOOP
• Beach special: de beste work-outs & sportlooks 
voor op het strand
• Bikini- en badmode voor elk lichaamstype
• De grote zomerhoroscoop: wat zeggen de sterren  
over jouw gezondheid? 

EDITIE 4 THE GADGET SPECIAL
• Gadget special: heel veel pagina’s met nieuwe apps,  
horloges, oortjes en andere sportgadgets.
• Snacks: gezond en lekker.
• Home-work-outs die je wel volhoudt

THEMA

Magazine



Oplage: 40.000

Editie 01 2022
Verschijningsdatum: 25 januari 2022
Aanleveren materiaal: 4 januari 2022

Editie 02 2022
Verschijningsdatum: 26 april 2022
Aanleveren materiaal:5 april 2022

Editie 03 2022
Verschijningsdatum: 28 juni 2022
Aanleveren materiaal: 7 juni 2022

Editie 04 2022
Verschijningsdatum: 27 september 2022
Aanleveren materiaal: 6 september 2022

ADVERTEREN

Magazine

€1.375€1.375
1/2 pagina

€2.750€2.750
1/1 pagina

€5.500€5.500
2/1 pagina



ONLINE
Happy in Shape

Facebook: 13. 872 followers 
Instagram: 6.661 followers 

Sponsored story:   €1500
Advertorial only:    €1000
Winactie:    €1000
Social only:    €500
Advertorial in newsletter:  €500

214.299
305.264pageviews

unieke bezoekers 



BRANDED

Content
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:
•  redactionele content
•  advertorials
•  customized shoots
•  product placement
•  shoppings
•  online artikelen
•  nieuwsbrief-items
•  social posts
•  videoproducties
•  events

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



Meer informatie? 
Wij denken graag met u mee

Ajo van Vulpen
ajo.vanvulpen@pijpermedia.nl 

Emma Berkhout
(Brand Partnerships Manager)
emma.berkhout@pijpermedia.nl

Contact


