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we are yoga

PIJLERS

gezondheid spiritualiteit
lifestyle reizen

YOGA MAGAZINE is een tijdschrift
voor een breed publiek: van beginnende
tot gevorderde yogi’s, van yogadocenten
tot mannen en vrouwen die nog nooit
yoga hebben gedaan. Het grootste deel
van onze lezers doet regelmatig aan yoga.

THEMA’S

yogaoefeningen filosofie anatomie
recepten persoonlijke verhalen shopping wellness adressen & agenda
nieuws & trends (inter)nationale yogadocenten

FOOD

be
good, do
good

Healthy,
veggie &
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ECO MET STIJL

Geen lelijke off-white tenten, maar stylish ondergoed. Het
Duitse merk VATTER vindt dat eco-ondergoed geen ‘passion
killer’ hoeft te zijn. Goed voor je geweten, je huid & je ogen.

TEKST Maartje Verhoeven BEELD Studio 5982

INSTANT KARMA

€ 12,50, chokdi.nl

noemt zich eerder een veganist die
louter levend voedsel eet. Eten zoals
de natuur het aanbiedt: groente,
fruit, kiemen en noten. Verwarm je
eten boven de 40˚C, dan vernietig je
de enzymen die belangrijk zijn voor
een goede spijsvertering. Anil: ‘Je
bent wat je eet, zo werkt het voedsellichaam. In yoga heb je vijf lichamen,
onder andere ook een ademlichaam
en een mentaal lichaam. Daarin
huizen je gedachten. Ik check ze
regelmatig. Je creëert je eigen
gedachten en vervolgens nemen
deze een praktische vorm aan. Dus
als je gezond denkt, word je ook
gezond.’ ‘Nou ja,’ voegt hij eraan toe,
’je moet er ook hard voor werken: 95
procent inspanning, 5 procent geluk.’

YOGA

Prijzen vanaf € 19,95 (broekje), top € 42,90, vatter-fashion.
com, o.a. via hetfaireoosten.nl

Word blij door een ander
blij te maken. Trek elke
week een leuke karmadoe-tip uit het potje en
ervaar wat het met jou en
je omgeving doet.

PERSOONLIJK

IK BEN
Dit notitieboekje
herinnert je er telkens
aan wie je (echt) bent.
Ook als je even
haastig iets opschrijft.
Omslag van eco
katoen en fairtrade
gemaakt in India.

Op zoek naar kookinspiratie?
Wij struinden de leukste
FOODBLOGS af, en kwamen
terecht bij de YOGI’S BELÉN
EN NINA. Helemaal HEALTHY,
veggie & yogi. Speciaal voor
Yoga Magazine delen ze hun
lentegroene lievelingsrecepten.

€ 9,95,
hetfaireoosten.nl

-xxx-

KRISHNA

Nog dagelijks kunnen we van
hem leren. ‘Krishna is my homeboy’ zegt dit shirt. Dus respect
voor de oude hindoe-mythologie,
met een vleugje humor.

IEDEREEN ZIJN
EIGEN YOGA
Hij heeft niets met de aanbidding van
goeroes, de tulbanden van de
kundalini’s of het tellen bij de nadi
shodhana-ademhaling. Hij is wars van
geforceerde discipline, al is dat

TEKST Kyra de Vreeze
RECEPTUUR Nina Olsson en Belén Vázquez Amaro
FOTOGRAFIE Harold Pereira
STYLING Nicole de Werk
FOODSTYLING Nawal Batoun

€ 34,90, ognx.com

GELUKSLAMPION

‘De volgende

stap in het
proces van
yoga is

verjonging’

MUZIEK, MIJN GITAAR
‘Ik leer nu klassieke hindoemuziek, spirituele liederen. Over een paar
jaar kan ik met mijn muziek de lessen begeleiden. Voor mij is muziek als
yoga, je giet het in een structuur, maar de mogelijkheden zijn onbeperkt.
Er is een lied voor elke gelegenheid, net als adem.’

Doe je mooiste wens en geniet van het
sprookje van licht. De papieren lampion
komt uit de Chinese traditie en wordt
gebruikt als teken van geluk en gezondheid.

HELEN, MIJN GELIEFDE
‘Zij staat altijd achter me, moedigt me aan om het beste in mezelf naar
boven te halen. Of ik nu push-ups doe of gitaarspeel. Ze waakt over
me. Soms vergeet ik even dat ik een ziel ben, en dan zegt Helen me:
“Dat heb je niet zo yogisch gedaan.”’

RIJSTPANNENKOEKJES
VAN BELÉN

€ 4,50, via yogini.nl
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FILOSOFIE

Breng jezelf
in balans

Doe eens
WILD

Leven volgens de Ratha Kalpana

Yoga en wildpluk-retreats zijn in de VS
een heuse hit. Je slaapt onder de
sterrenhemel, doet yoga in het bos en
plukt eetbare planten. Terug naar je
roots. Nu ook in Nederland en België.

Mijn trein vertrok pas over tien
minuten en ik had stevige trek. In
de stationswinkel rekende ik een
gezond yoghurtdrankje en een grote
zak chips af. Een paar handjes voor
in de trein, dacht ik, dan bewaar ik
de rest voor thuis. Helaas was mijn
goede voornemen snel gesneuveld.
Mijn hand ging elke keer bijna
automatisch terug in de zak. Er was
geen houden aan. Nog vóór ik mijn
bestemming had bereikt, was de zak
leeg en voelde ik een schuldgevoel
opkomen. Dat stopte ik snel weg
door tegen mezelf te zeggen dat
chips van aardappelen zijn gemaakt.
En aardappelen zijn gezond. Ergens
diep vanbinnen begon een stemmetje
daar heel hard om te lachen.

STRIJDWAGEN
Hoe komt het toch dat we onszelf
zo vaak voor de gek houden? Als
bewust levende yogi’s weten we hoe
belangrijk het is om gezond te eten,

PERENSALADE MET
WALNOTEN, RODE UI
EN RADIJS
91

24

REIZEN

Evenwichtig, liefdevol en gedisciplineerd, we
willen het zijn. Maar makkelijk is het niet.
Voor je het weet, eet je weer een zak chips leeg
of roddel je over een vriendin. Waarom doen
we dat, tegen beter weten in? Volgens het
hindoegeschrift Ratha Kalpana kunnen we
onszelf vergelijken met een strijdwagen die
wordt voortgetrokken door paarden. De kunst
is een goede wagenmenner te worden.

TEKST Hidde Tangerman
BEELD Bodil Jane

TEKST Kyra de Vreeze
RECEPTUUR Pluk Almanak, Claus Meyer
FOTOGRAFIE Harold Pereira
STYLING Nicole de Werk
FOODSTYLING Nawal Batoun

90

inzicht pas van de laatste jaren.
Lachend: ‘Nederlanders houden er
niet van als ze gezegd wordt wat ze
moeten doen. Discipline moet op
natuurlijke wijze komen. Als je
toegewijd bent, komt het vanzelf.’
Anil wil dat iedereen op zijn eigen
manier in de yoga kan groeien. ‘Het
leerproces in yoga stopt nooit, je
blijft altijd een leerling. Ik denk dat er
nog veel meer gaat komen, dat vind
je terug in de geschriften. De
volgende stap is: verjonging. In de
Shivapuran (een heilig geschrift) staat
dat een man van negentig eruitziet
als een zeventienjarige.’ ‘Maar,’ zegt
hij erbij, ‘het is nog niemand gelukt.’
‘Yotox,’ grapt Helen, die naast haar
man is komen staan. Het stel is bijna
zeventig. Je zou het ze absoluut niet
geven. Helen zit als een spin in het
web in haar gezondheidscentrum,
Anil geeft zijn lessen in de riante
yogakelder. De mensen vinden hen
vanzelf, ze doen amper aan publiciteit. Ze zijn het levende bewijs dat
hun methode werkt.

MARIA GOOS

In het
hier

en nu

in Spanje

Volgens het

hindoeïsme
bestaan
we uit

Ze hebben allebei een heftig jaar achter de rug:
scenarioschrijfster Maria Goos en haar goede
vriend, acteur Marcel Musters. Tijdens een
mindfulness reis in Spanje ontdekt Maria heel
wat weerstand in zichzelf. Maar ze weet ook een
patroon te doorbreken en in het ‘nu’ te komen.

5

verschill ende
delen

TEKST Maria Goos
FOTOGRAFIE Bonnita Postma

op tijd te gaan slapen en regelmatig
aan sport, yoga of meditatie te doen.
En dat we het beste eerlijk, liefdevol,
gul en vergevingsgezind door het
leven kunnen gaan. Toch laten we
de yogales schieten en draaien we
ons nog eens extra om. We roddelen
over die aardige vriendin. We blijven
YouTube-filmpjes kijken in plaats
van op tijd naar bed te gaan. We
eten zomaar een hele zak chips leeg.
Volgens het hindoeïsme komt dit
doordat we uit verschillende delen
bestaan, die vaak met elkaar
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Autoriteit
op yogagebied
Trendsettend
in de Nederlandse
yogawereld

Toegankelijk

voor een breed publiek

Toepasbaar

in het dagelijks leven

Inspirerend

op het gebied van
geluk, gezondheid en
evenwicht

Schoonheid
en rust
Plezier en
lichtheid met
een stoer
randje

LEZERSPROFIEL
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gezondheid
spiritualiteit
lifestyle
reizen

VROUWEN tussen de
30 en 60 jaar
Gemiddeld 45 jaar
Hoger opgeleid
Maatschappelijk betrokken
Cultureel en spiritueel
geïnteresseerd
(Parttime) werkzaam
Welstandig

70% samenwonend
63% (thuiswonende)

kinderen

1,6 miljoen
Nederlanders doen
aan yoga

90% doet aan yoga
Yogi’s geven per jaar
325 miljoen
20% is yogadocent
euro uit aan yoga
9% is docent in opleiding
Een gemiddelde yogi
thuis regelmatig
61% daanoetyoga
geeft per jaar
272 euro
i

s
vrouw
uit aan yoga
77%
Bron: onderzoek Yoga Magazine 2016
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FREQUENTIE
EN OPLAGE
Tweemaandelijks
(6x per jaar)
Verspreide oplage:

5 5.9 4 9
Gemiddeld bereik:

1 0 1.0 0 0

Bron:
NOM Print Monitor
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VERSCHIJNINGSDATA
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2017

2 februari - sluit 9 januari
6 april - sluit 13 maart
8 juni - sluit 15 mei
3 augustus - sluit 11 juli
5 oktober - sluit 12 september
7 december - sluit 14 november

ADVERTEREN PRINT
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the
time is
now...
\\\YOGA\\\

ADVERTEREN IN
YOGA MAGAZINE

formaat
zetspiegel

TARIEVEN

1/8 pag
1/4 pag
1/2 pag
1/1 pag
2/1 pag

AFMETINGEN

€ 494*
€ 988*
€ 2.790
€ 4.650
€ 9.300

*rubrieksadvertenties

Shoppingpagina € 1.860

1/8 pag
1/4 pag
1/4 pag
1/2 pag
1/2 pag
1/1 pag

PLAATSINGSWENSEN

breedte x hoogte
in mm
94 x 65
94 x 129
190 x 65
94 x 260
190 x 129
190 x 260

AFLOPEND
3 mm overvul
1/1 pag
2/1 pag

Een plaatsingswens kan niet als voorwaarde
voor een plaatsingsopdracht worden aanvaard. Als voldaan kan worden aan de wens
voor een speciale plaats (inclusief achterpagina) wordt een toeslag van 25% over het totale
plaatsingsbedrag in rekening gebracht.

BĲZONDERHEDEN
Voor het meehechten of insteken van bijlagen
wordt op verzoek offerte gedaan.

REGELADVERTENTIES
210 x 280
420 x 280

Regeladvertenties bestaan uitsluitend uit
tekst en kosten ex. € 25,- per regel (ca 28
tekens). Minimaal drie regels. Tekst kan worden opgegeven via:
www.yogaonline.nl/regeladvertentie

Op adverteren zijn de algemene voorwaarden van toepassing: www.wpgmedia.nl

social

CIJFERS ONLINE
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WWW.YOGAONLINE.NL

BEZOEKERSPROFIEL

NIEUWSBRIEF

Unieke bezoekers per maand
42.000
Pageviews per maand 359.000
Mobile & tablet 68%

87% vrouw
53% 35-54 jaar
87% NL / 7% BE
58% terugkerende bezoeker

Om de week op donderdag

(Google Analytics 2017)

Totaal bereik 46.500

SOCIAL MEDIA
Facebook likes 57.500
 Facebook bereik
per bericht 30.000
Instagram volgers 11.900

NIEUWSBRIEF
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VERSCHĲNINGSDATA
NIEUWSBRIEF
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2017
5 januari
19 januari
2 februari
16 februari
2 maart
16 maart
30 maart
13 april
27 april
11 mei
25 mei
8 juni
22 juni

6 juli
20 juli
3 augustus
17 augustus
31 augustus
14 september
28 september
12 oktober
26 oktober
9 november
23 november
7 december
21 december

ONLINE
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WWW.YOGAONLINE.NL
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yoga
online

yoga
blog

yogatv.nl

yoga

oefeningen

online yogales

nieuws,
recepten en
verhalen

series en
houdingen

yoga
agenda

yoga
scholen

yoga
reizen

events,
workshops,
festivals

yogascholen
en opleidingen

reisaan
biedingen
en reisadver
tenties

van de beste
(inter)nationale
docenten

online
training

yoga
webshop

online trainingen, zoals
pre-teacher
training

alles wat je
nodig hebt
voor je
practice thuis

ADVERTEREN ONLINE
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BANNERPOSITIES
EN MOGELĲKHEDEN
ADVERTEREN
\\\YOGA MAGAZINE\\\

Home
Blog
Agenda
Scholen
Reizen
Single content pages (blog)

ADVERTEREN ONLINE
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yoga
online
TARIEVEN DISPLAY- &
NON-BANNER ADVERTISING
CPM display-ads
Leaderboard		
Rectangle (large of medium)		
Billboard (970 x 250) 		
Half page banner (300 x 600) 		
Mobile banner (320 x 100) 		
Video		
Website take-over ROS (per wk)
Non-banner ads per week
Website advertorial ROS 		
Website advertorial ROS
+ landingspagina 		
Website interne landingspagina
Nieuwsbrief advertorial 		

€
16,50
€		 25
€		 40
€		 40
€		 30
€		 40
€		2.500
€ 2.000
€ 3.000
€ 1.000
€ 1.750

BRANDED CONTENT
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PAKKETOPTIES VOOR ONLINE BRANDED CONTENT
\\\YOGA MAGAZINE\\\

Mogelijkheden met content op blog, social media, nieuwsbrief.

BRANDED VIDEO
Gedeeld via website en social
media kanalen

BRANDED CONTENT
\\\YOGA MAGAZINE\\\

PAKKETOPTIES & TARIEVEN
\\\YOGA MAGAZINE\\\

Medium (vanaf € 2.500)
Branded redactioneel artikel (één week op homepage)
Kort artikel (350 woorden) + afbeelding 600px breed
€ 2.500*
Lang artikel (800 woorden) + afbeelding 600px breed
€ 3.000*
*Inclusief posts op Facebook en Instagram plus nieuwsbrief item
Large (vanaf € 4.000)
Branded redactioneel artikel (één week op homepage)
Lang artikel (800 woorden) + afbeelding 600px breed
€ 4.000*
*Inclusief posts op Facebook en Instagram plus nieuwsbrief item

Opties
Lang artikel + ‘huisgemaakte’ branded video
prijs in overleg
*Afhankelijk van concept en productiekosten
Win-actie*
prijs in overleg
*Inclusief zelf aanleveren product
Artikelreeks, zoals een doorlopende challenge
prijs in overleg
Video-/blogserie met credits. ‘Deze serie wordt
je aangeboden door ...’
Pakket in combinatie met print adverteren
prijs in overleg

VOORWAARDEN
Een branded artikel wordt in samenwerking bedacht en altijd door de redactie van Yoga Magazine geschreven.
De afzender is Yoga Magazine. Zo maakt de lezer kennis met een nieuw merk op een passende manier.
De communicatiedoelstelling van het artikel of van de samenwerking wordt helder vastgesteld in samenwerking met de opdrachtgever.
De redactie produceert op basis van briefing en gemaakte afspraken zelf de content.
De redactie werkt voornamelijk met eigen beeld. Mocht aangeleverd beeld van de opdrachtgever passend zijn, dan kan het geplaatst worden.
Input voor branded content dient minimaal drie weken voor gewenste plaatsingsdatum aangeleverd te worden bij de redactie.

MEER ADVERTEREN
\\\YOGA MAGAZINE\\\

SAMENWERKINGEN OP MAAT
Adverteren in samenwerkingsvorm? Dat kan met
een partnership, waarin wensen en doelen in overleg
worden besproken. Mogelijkheden bestaan onder
andere uit print specials en bijlages, online branded
content, video, evenementen, online magazines etc.
Prijzen in overleg

WPG MEDIA
T 020-5518538
E media@weekbladpers.nl
W www.wpgmedia.nl
©Yoga Magazine

