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Jouw inspiratiebron voor een beter leven!
Bladformule:
Bijna een miljoen mensen in Nederland en Vlaanderen zien yoga als dé weg naar
een beter leven. Yoga International geeft hen alles wat ze nodig hebben.
Houdingen en oefeningen, de nieuwste ontwikkelingen in binnen- en buitenland,
en natuurlijk veel aandacht voor mindstyle, gezondheid, lifestyle en het goede
leven.
Wat Yoga International onderscheidend maakt, is wijsheid en ervaring. De
redactie bestaat uit doorgewinterde yogi die hun sporen hebben verdiend in de
journalistiek én in het leven. Zij zorgen ervoor dat niet alleen de beginners aan
hun trekken komen, ook de mensen die zich al jaren verdiepen in yoga worden
telkens weer verrast met nieuwe inzichten, oefeningen en ontwikkelingen. Dat
gebeurt op een prettige, warme en waar mogelijk humoristische toon.
Bereik
Yoga International verschijnt in een oplage van 25.000 exemplaren. Verspreiding
via losse verkoop, abonnees en een groot aantal yogascholen.
Website
De website www.yoga-international.nu is een groeiend platform dat zich richt op
alle yogaliefhebbers in Nederland en Vlaanderen.

Lezersprofiel:
De lezers van Yoga International genieten van het leven door bewust bezig te zijn
met hun lichamelijke én geestelijke welzijn. Ze staan open voor nieuwe
ontwikkelingen en ervaringen en consumeren bewust. Ze investeren in
duurzaamheid en Fair Trade, geloven in een leven lang leren (cursussen,
workshops, boeken), geven gul aan goede doelen, reizen graag en genieten volop
van kunst en cultuur. Yoga International is er voor actieve (voornamelijk) vrouwen
tussen de 20-55 jaar die zien dat yoga het leven naar een hoger plan tilt en voor
yogi’s en yogaleraren op zoek naar een lijfblad dat ze steeds weer verrast.
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TECHNISCHE GEGEVENS
drukoplage : 25.000
bladspiegel : 220 X 270 mm (b x h)
zetspiegel: 195 x 230 mm (b x h)

ADVERTENTIETARIEVEN
Formaat
1/1 pagina
1/2 pagina liggend
staand
1/4 pagina staand
1/8 pagina liggend

b x h in mm
220 x 270 (+ 5 mm afsnede)
195 x 130
95 x 230
95 x 115
95 x 55

tarief
€ 1.500,€
800,-

aanleveren advertenties
28-12-2016
13-02-2017
14-04-2017
12-06-2017
14-08-2017
16-10-2017

AANLEVERSPECIFICATIES
Digitaal advertentiemateriaal aanleveren als certified pdf, 300 dpi (of opgemaakt in Adobe
InDesign, Quark Xpress, EPS of TIFF). Het materiaal dient voorzien te zijn van alle
gebruikte fonts en illustraties (minimaal 300 DPI), alsmede een duidelijk voorbeeld (print
of PDF). Let u er bij kleurenadvertenties op, dat U geen RGB-kleuren gebruikt of naast full
colour nog steunkleuren toevoegt. Prijzen zijn exclusief BTW.
Aanleveren materiaal: studio@virtumedia.nl (o.v.v. titel en editienummer)
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15-09-2017
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Speciale aanbieding
6 x een 1/8 pagina (95 mm x 55 mm) in 6 opeenvolgende edities: € 750,Bijzonderheden
Tarieven voor antwoordkaarten, plakkaarten, meehechters of insert op aanvraag. Bij
antwoordkaarten of plakkaarten geldt een verplichte afname van een 1/1 pagina.

Website: www.yoga-international.nu
Banners formaten
 Banners
336 x 95 pixels br x h
 Rectangle
336 x 280 pixels br x h

prijs: € 100,- per maand
prijs: € 200,- per maand

E-mailnieuwsbrief
De e-mailnieuwsbrief van Yoga International wordt maandelijks
verstuurd.Een item in deze nieuwsbrief is 60 woorden +
afbeelding + url Prijs € 50,CONTACT
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