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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  katernen, 
onderverdeeld in: 

Inspiration, Beauty, Fit,
Psyche, Food, Travel

A FIT AND  
SHINY YOU MET

Happy in Shape
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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

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 



EDITIE 1: FIT HET NIEUWE JAAR IN
• Getest door de redactie Hardloopgadgets, gear en schoenen
• Meditatie voor beginners
• Foodnews de nieuwste gezonde snacks
• Athleisure favoriete sportlooks

EDITIE 2: GET READY FOR SUMMER
• Zo voel jij je happy in je lijf
• De beste workouts voor een beach-body
• De nieuwste sport-hits van over de hele wereld
• Hollywood zo blijven de sterren fit & gezond

THEMA
Magazine



Oplage: 40.000

Editie 01 2021
Verschijningsdatum: 19 januari 2021
Aanleveren materiaal: 29 december 2020

Editie 02 2021 
Verschijningsdatum: 18 mei 2021
Aanleveren materiaal: 27 april 2021

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: 13.914 followers 
Instagram: 5.6K followers 

Sponsored story:   €1100,-
Advertorial only:    €800,-
Winactie:    €700,-
Social only:    €500,-
Advertorial in newsletter:  €500

27.500
45.000
pageviews

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
•  nieuwsbriefitems
•  social posts
•  videoproducties
•  events

Dit alles gaat in overleg en de tarieven hiervoor zijn niet 
standaard.
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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 ver-
licht. 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 Shape- 
T-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! 

Doe mee    aan de 

Damloop
 by nightFINISHEN MET 

HET HAPPY IN 
SHAPE-TEAM?

FEEL LIKE 
RUNNING? 
SCHRIJF JE 

DAN IN!

Sportbeha en sport-
legging beide 
ASOS, vest Butter & 
Hazel, sieraden 
eigen bezit
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VISNET OM  
DE POLS 
Dit sporthorloge is niet alleen 
handig, maar ook nog eens heel 
‘groen’. Het klokje van 
 Nederlandse bodem is namelijk 
gemaakt van gerecyclede 
 visnetten, het uurwerk werkt op 
zonne-energie en elk verkocht 
horloge steunt lokale vissers en 
The Ocean Cleanup. 
€289, gyrewatch.com 

Behoefte aan meer kleur in huis? Creative Lab 
 Amsterdam ontwierp nieuwe prints voor wenskaarten, 
notitieblokjes én behang waardoor je na een dagje 
plakken een erg vrolijke en fantasierijke kamer hebt.  
v.a. €100 per rol, creativelabamsterdam.com 

VERZAMEL-
DRANG 
De nieuwe collectie van 
Guess is gericht op mix en 
match en maakt extra hebbe-
rig. Want eerlijk is eerlijk: het 
liefst voegen we alle tops 
met mooie prints toe aan 
onze kledingkast en dan mo-
gen de bijpassende leggings 
natuurlijk niet ontbreken... 
€45, guess.eu 

newWHAT’S
Van de tofste collecties tot 
de beste initiatieven: Happy 
in Shape deelt nieuwtjes 
waar je blij van wordt. 
TEKST MIREILLE SNEEKES 

BOOST THAT MOOD 
Een mooi initiatief om in de gaten te houden is 
het programma Mood Boost van Skullcandy. 
Hierin staat een jaar lang elke maand een ande-
re feel-good mood centraal om de geestelijke 
gezondheid van millennials onder de aandacht 
te brengen en op te peppen.  
skullcandy.eu 

Zomers printje 



Meer informatie? 
Wij denken graag met u mee

Ajo van Vulpen
ajo.vanvulpen@pijpermedia.nl 
0622031740

Nouchka Jonker
nouchka.jonker@pijpermedia.nl 
0624900327 

Contact


