
Bladformule

In maart 2010 verschijnt voor de eerste keer BWELL magazine: hét toonaangevende regionale magazine dat 
refereert aan beauty, wellness en sport in de regio’s Arnhem, Achterhoek en Nijmegen. 

BWELL magazine is een regionaal tijdschrift voor mensen die een bewust, gezond en actief leven leiden en 
dat willen delen met anderen. Bewust gezond leven, bewust aandacht voor je lichaam en geest hebben en 
bewust samen genieten vormen de ingrediënten van dit magazine. 
We openen onze ogen en geven een positieve wending aan ons zelfonderzoek. We onderzoeken wie we zijn 
en gebruiken deze pure kennis om samen met anderen een bewust, gezond en leuk leven te leiden, in onze 
regio of juist daar buiten. Familie, vrienden, sportbuddies, collega’s, reisgenoten en andere levensgenieters 
behoren tot onze focus. We benutten onze individuele kracht om het leven voor elkaar interessanter en 
waardevoller te maken. Hoe we dat doen? Door in eerste instantie goed te zorgen voor onze geest en ons 
lichaam. Om vervolgens bewust te zijn van de rijkdom die het leven ons biedt en er samen van te kunnen 
genieten. 

Doelgroep

BWELL magazine wordt gelezen door volwassenen die bewust en actief leven en tegelijkertijd goed voor 
zichzelf zorgen. Wanneer de geest en het lichaam in balans zijn, trekken zij erop uit en genieten zij bewust 
van de mooie dingen die het leven te bieden heeft.

Interessegebieden:

ALGEMENE INFORMATIE 

Titel:   BWELL magazine 
Uitgever:  Wegener Nieuwsmedia B.V.
Verschijning:  2010 Maart (week 10)
   2010 Oktober (week 40)
Omvang:  tenminste 68 pagina’s
Oplage:  15.500 exemplaren

bewustzijn, psyche, denken, mentale ontwikkeling, spiritualiteit, geloof

bewegen, sporten, gezond koken en eten, medische verzorging

haar- en huidverzorging, cosmetica, schoonheidscorrecties, mode(accessoires), uiterlijke verzorging,
voedingssupplementen

bewust genieten van ontspanning, uit eten, actieve reizen, wellness resorts, sauna’s,
beauty verwendagen, workshops, erop uit met vrienden, vriendinnen en het gezin

TRAIN JE ‘CORE’, ONTBIJTEN? DOEN! GEZONDE STRESS, MOUNTAINBIKEN, BE 
WELL IN BRUSSEL, YOGA JA, MENTALE KRACHT, ROZENGEUR EN MANESCHIJN

jaargang 1 nr.1, maart 2010
BWELL-MAGAZINE.NL

NIEUW!

Factoren speciale posities

Paginapositie  Factor

Pagina 2 en 3  1,20
Pagina 4 en 5  1,20
Achterpagina  1,20

Bewijsexemplaren

Adverterende partijen ontvangen bij afname van 2/1 advertentiepagina 100 bewijsexemplaren, bij 1/1 
advertentiepagina 50 bewijsexemplaren, bij ½ advertentiepagina 25 exemplaren, bij ¼ advertentiepagina 10 
exemplaren, en bij 1/8 advertentiepagina 5 exemplaren..

Tarieven

Tarieven zijn altijd voor full colouradvertenties en zijn inclusief bewijsexemplaren, maar exclusief 19% BTW. 
Op de afname van advertentieruimte in BWELL magazine zijn de algemene voorwaarden van Wegener 
Nieuwsmedia B.V. van toepassing. Deze vindt u op onze website: www.wegener.nl. De tarieven zijn exclusief 
eventuele bijkomende kosten voor fotografi e, artwork, kopij, en dtp-werkzaamheden. Het is altijd mogelijk 
om speciale advertentiepagina’s te plaatsen; afhankelijk van uw wensen garanderen wij tegen een besche-
iden meerprijs de complete ontwikkeling van bijzonder advertentiemateriaal. De totale investering telt mee in 
het geldcontract met Wegener Nieuwsmedia, maar er wordt geen contractkorting verleend. 

Advertorials (commerciële reportages)

Meerprijs voor respectievelijk 1/1 en 2/1 pagina is €300,- en €500,- ongeacht de editie. Op beperkte schaal 
mogelijk en inclusief journalistieke bijdrage, fotografi e op locatie en opmaak.

Advertentieformaten

Advertenties

ADVERTENTIEMOGELIJKHEDEN 

Formaten & tarieven

Advertentietarieven Oplage 2/1 pag. 1/1 pag. 1/2 pag. 1/4 pag. 1/8 pag. Tekstregel*

Editie Arnhem 5.500 €    1.950 €    1.100 €    600 €    325 €    175 €    30

Editie Doetinchem 4.500 €    1.590 €    930 €    500 €    275 €    145 €    25

Editie Nijmegen 5.500 €    1.950 €    1.100 €    600 €    325 €    175 €    30

Gehele Oplage 15.500 €    3.950 €    2.280 €    1.200 €    650 €    350 €    60

* Minimaal 3 tekstregels afnemen voor plaatsing bedrijfsgegevens op zoekpagina 

Spread (2/1 pagina)

446x303mm (incl. 3mm)

1/1 pagina

223x303mm

1/2 pagina

189x125mm

1/2 pagina

90x260mm

1/8 pagina

90x60mm

1/4 pagina

90x125mm

Aanleverspecifi caties

Het aanleveren van materialen kan tot maximaal 4 weken voor de week van verschijning. De volgende 
specifi caties zijn van toepassing:
• Aanleveren advertentiemateriaal uitsluitend digitaal - als certifi ed pdf. Quarkxpress
 4.11, Quarkxpress 6, Adobe Illustrator 9.0 of AdobePhotoshop (Apple). 
• Aanleveren op CD-ROM, *.zip-bestand of per e-mail 
• Digitaal fotomateriaal opgebouwd als CMYK en opgeslagen als TIFF, JPEG of EPS-fi le 
• Advertenties aanleveren met (kleurechte) proef 
• Foto’s en/of logo’s digitaal of origineel aanleveren 
• Fonts (lettertypes) altijd bijvoegen of aanleveren in lettercontouren 
• De fonts worden na gebruik gewist of indien verzocht, geretourneerd

Verspreiding

Optimaal bereik in de doelgroep
BWELL wordt selectief verspreid en komt onder de aandacht van mensen die bewust en actief bezig zijn 
met gezondheid en ontspanning. Voor hen zijn uitgebalanceerde voeding, doelmatige ontspanning, activer-
ende, geestelijke training, regelmatige lichaamsverzorging, schoonheid en modetrends zeer belangrijk. Deze 
mensen bezoeken sportscholen, spa’s, kuuroorden, schoonheidsinstituten, kapsalons, nagelstudio’s, 
klinieken, voedingswinkels, drogisterijen, medische praktijken, apotheken, yogacentra, modezaken en 
gespecialiseerde reisbureaus. Juist daar, in wachtruimten, op balies en leestafels, verschijnt BWELL. Daar-
naast vindt er losse verkoop plaats via boekhandels en tankstations. Kortom, u als adverteerder kunt met 
BWELL op gerichte en kosteneffi ciënte wijze optimaal doelgroepbereik genereren! 

Aanleveradres advertentiemateriaal 

Advertentiemateriaal dient aangeleverd te worden bij:

BWELL magazine
t.a.v. Advertentieafdeling BWELL magazine 
Voorstadslaan 2
6541 AC Nijmegen

T (024) 365 06 46
E advertenties@bwellmagazine.nl
I  www.bwellmagazine.nl



Mensen die willen afvallen, schrappen soms al 
snel hun ontbijtje. Want minder eten betekent 
afvallen. Maar schijn bedriegt. Succesvolle 
afvallers eten juist elke dag hun ontbijtje. 
Zo werden drieduizend mensen gevolgd tijdens 
hun afvalrace. Allemaal personen die 35 
kilogram waren kwijtgeraakt en dit meer dan een 
jaar vol wisten te houden. Slechts vier procent 
van deze mensen nam nooit een ontbijt. Waarom 
de meerderheid wel ‘s ochtends aan tafel zat? 
Een gezonde boterham (of en bordje muesli) 
hielp bij het gevecht tegen de honger gedurende 
de dag. En de dagelijkse voedselinname bleef 
daarbij beter in balans.
(Bron: Conference for Clinical Nutrition)

ONTBIJTEN? DOEN!

Uit onderzoek van Reebok is gebleken dat vrouwen over de hele wereld 
zouden willen dat fi t blijven minder saai zou zijn. In 2008 deed GFK/
Roper Worldwide onderzoek onder 15.000 vrouwen uit 25 landen. De 
helft van deze vrouwen zei in te zien dat bewegen en fi t blijven belan-
grijk zijn voor hun gezondheid en welzijn, maar minder dan 25% doet 
daadwerkelijk regelmatig aan sport. Om hier verandering in te brengen, 
is Reebok begonnen aan een missie om fi tness weer leuk te maken. 
Hiervoor werkt het merk samen met sportinstructeurs van over de hele 
wereld die bekendstaan om hun verfrissende en leuke aanpak.

Fitness = leuk

Om je huid te verzorgen, kun je een kiezen
uit verschillende huidverzorgende producten. 
Denk eens aan huidolie. Deze voedt en 
verwarmt de huid, vult het natuurlijke 
beschermlaagje aan en geeft een gezonde 
glans. Zeker als je hem na het douchen op de 
nog wat vochtige huid toepast. Wilde 
Rozenolie bevat onder andere Rosa-mosqueta-
olie, die de huid intensief verzorgt met 
essentiële vetzuren, haar regeneratievermogen 
ondersteunt, de talgproductie normaliseert en 
de elasticiteit van de huid verbetert. Wilde 
Rozenolie is ’s winters een goed middel om de 
kou te weren; ’s zomers helpt dagelijks 
inwrijven met wat olie op armen en benen 
tegen een droge, schilferende huid.   

Rozengeur
en maneschijn

Bij Lush nemen ze deze ideologie wel erg letterlijk. Voor Lush is verse 
cosmetica niet alleen vers gemaakt, maar ook met zoveel mogelijk verse, 
natuurlijke ingrediënten. Volgens dit merk is dit de meest effectieve manier 
om je huid te verzorgen. Verse groenten en fruit bevatten vitaminen en miner-
alen die onmisbaar zijn voor een stralende teint, huidveroudering tegen gaan 
en je droge wintervel optimaal verzorgen. De verse gezichtsmaskers 
representeren de essentie van deze fi losofi e. Zonder conserveringsmiddelen. 
Je moet ze daarom gekoeld bewaren en snel gebruiken. 

Geef je huid
groente & fruit

Heeft je geliefde last van huidproblemen? SKINN heeft mooie 
salonvouchers waarop je zelf een behandeling kunt invullen. Een 
voorbeeldje voor hem: Refi ning & Detoxifi ng.
De Refi ning & Detoxifi ng behandeling is ontworpen voor de 
mannenhuid met onzuiverheden, eventueel lichte acne en inge-
groeide haren. Veel mannen hebben last van ingegroeide haren! 
Door de juiste combinatie van werkstv offen behoort dit euvel tot 
de verleden tijd. Na een diepe en ontspannende reiniging worden 
onzuiverheden en ingegroeide haartjes verwijderd. Een Alpha Beta 
Peeling zorgt voor een diepe reiniging en maakt de huidstructuur 
fi jner. Het Purifying Mask zuivert en ontgift de huid, hierdoor ziet de 
tint er frisser en helderder uit. Als afsluiting wordt de Daily Moisture 
opgebracht. De huid ziet er fris en rustig uit en de structuur is fi jner.
Refi ning & Detoxifi ng behandeling kost ca. € 52,50. 
Voor meer informatie: SKINN

ZUIVERE
MANNENHUID

Het principe van XCO Walking & Running wordt gevormd 
door de handzame tubes met de reactieve impact. Deze 
‘buizen’ zijn niet massief, maar gevuld met een substantie 
welke zogezegd ‘terugkaatst’ wanneer deze beweegt. Dit 
vraagt om continue extra inspanning van de spieren. Vooral 
de spieren rondom het ‘core’ gedeelte van het lichaam – buik 
en rug – worden geprikkeld om het lichaam in balans te 
houden. En niet alleen deze spieren, maar ook schouders, 
benen en armen, alsook je algehele conditie worden daardoor 
direct op de proef gesteld. 

Train je ‘CORE’

Iedereen die aan sport doet heeft een verhoogde behoefte aan 
vitaminen, mineralen en sporenelementen. Gezonde voeding is 
de basis, maar dit is veelal niet voldoende om volledig te 
voorzien in deze verhoogde behoefte.

Voedingssupplementen zijn daarom geen overbodige luxe voor 
de actieve sporter. De vitaminepillen zorgen ervoor dat je 
geconcentreerd blijft sporten, op hoog niveau presteert en in 
vorm blijft. De belangrijkste ingrediënten zijn vitamines en 
mineralen, eventueel aangevuld met een kruidencomplex. Een 
aantal supplementen bevatten het ‘time-released systeem’. Dit 
zorgt ervoor dat de pil niet in een keer worden afgebroken in de 
maag, maar dat de vitamines langzaam, ‘druppel voor druppel’, 
worden afgegeven aan het lichaam. 

Een beetje extra energie

Als je niet meer te stoppen bent

Een sprankelend, fris en eigentijds parfum 
dat geïnspireerd is door het zinderende 
eiland Mykonos. De fl acon van Her Aura 
heeft een karakteristieke en moderne 
uitstraling. Ieder parfum is opgebouwd uit 
een top-, midden- en basisnoot; de topnoot 
ruik je direct, daarna komt de geur van de 
middennoot naar voren en uiteindelijk blijft 
de geur van de basisnoot over. De parfumlijn 
Her Aura bestaat uit een Eau de Toilette 
(100/50/30ml), Body Lotion, Deodorant en 
Body Wash. 

Mykonos
is dichterbij
dan je denkt

Ook wel eens last van stress? Don’t worry, 
want stress hoort bij het dagelijks leven. Tal-
loze activiteiten of gebeurtenissen die in je 
omgeving plaatsvinden leiden tot stress in het 
lichaam. Stress kan dus worden veroorzaakt 
door de omgeving, het lichaam en gedachten. 
Het menselijk lichaam kan echter positieve 
en negatieve stress ervaren. Positieve stress 
houdt mensen alert en zorgt ervoor dat we 
gevaar mijden. Maar, wanneer iemand continu 
stress ervaart, zonder tussentijdse ontspan-
ning, wordt het negatieve effect groot. Probeer 
daarom een positieve instelling te houden, ook 
al zit het een tijdje tegen. Wees assertief in 
plaats van agressief. Doe wat met je gevoelens 
en ideeën in plaats van passief toe te kijken en 
gefrustreerd te raken. 

Gezonde stress

Fysiek gezien, kan sporten soms erg uitputtend zijn. 
Mocht je het nu lichamelijk allemaal niet meer bij 
kunnen houden, probeer dan eens te werken met je 
geest. Door gebruik te maken van je mentale kracht, 
zou je op moeilijke momenten een stukje extra 
inspanning kunnen leveren. Adem niet vanuit je 
borst, maar probeer te ademen vanuit je buik. Je zult 
merken dat je een veel langere adem hebt en dat je 
je ontspannen voelt. Probeer al je gedachten te 
bundelen en te richten op een doel, een krachtige 
prestatie. Op deze manier kun je de lichamelijke 
inspanning beter doceren en ben je na het sporten 
tenminste nog aanspreekbaar. Associeer deze ‘wijze 
raad’ nu niet direct met krachtgoeroe’s die over hete 
kolen lopen, maar probeer gewoon eens bij jezelf na 
te gaan of je niet veel meer uit je geest kan halen. 

Yoga is geschikt voor mensen die het bewust-
zijn willen vergroten en het fysieke resultaat willen 
verbeteren. Deze Mind-Body activiteiten zijn geen 
‘zwevende’ beloftes of mysterieuze meditaties, 
maar juist verhelderende en stress-verminderende 
oefeningen waarbij je toewerkt naar een betere 
ademhaling en meer fl exibiliteit.

Yoga ja
Mountainbiken is altijd goed voor je lichaam, ook al ben je in 
een omgeving waar geen berg te zien is. En dat is toch 
meestal het geval in ons vlakke landje. Haal je mountainbike 
uit de schuur en kies een afwisselend parcours. Fietsen op een 
mountainbike kost immers drie keer zoveel energie als het 
rijden op een gewone tourfi ets. Twintig kilometer op dikke 
banden staat ongeveer gelijk aan 25 kilometer op dunner 
rubberbandjes. Dit heeft grotendeels te maken met de brede 
banden en het zware frame van de mountainbike. Dit 
verhoogt de weerstand tijdens het fi etsen. Dus als je weinig 
tijd hebt en je wilt toch een intensieve workout, spring dan op 
de mountainbike.

MountainbikenKITESURFEN
IN BRAZILIË
Brunotti Windtown Cumbuco is een heerlijk 
resort inclusief moderne spa in Brazilië. 
Hier leer je kitesurfen in je bikini. Het 
kitesurf centrum wordt gerund door Suzette 
Jansen, een Nederlandse kitesurfer. Samen 
met haar broer heeft ze dit resort opgezet. 
Inmiddels is het bekend onder Nederlandse 
en internationale surfers. Maar ook 
zonaanbidders die gewoon willen relaxen, 
afgewisseld met sport, kunnen hier terecht. 
Bovendien organiseert Suzette speciale 
weken voor ladies only!

Be well in Brussel
Het Be Manos hotel in Brussel is de nieuwste toevoeging aan het 
portfolio van hotels van de familie Poulgouras. De eigenaren van 
het Manos Premier en het Manos Stéphanie hebben een locatie 
gekozen in de directe nabijheid van de Thalys en de Eurostar om 
aldaar een gebouw uit de jaren twintig in een ultramodern 
vijfsterrenhotel te veranderen. 
Naast voortreffelijke kamers en horeca blinkt het hotel uit door 
de wellness room: een ruimte badend in het licht. Banken van 
zwart leer, kussens en poefen van kalfsleer. Warme gevoelens, 
opgewekt door de leisteen die de grond en muren bekleedt, waar 
de intimiteit van gefotografeerde onbekenden onthuld wordt. In 
een uiterst geschikte omgeving voor totale ontspanning, bieden 
hamam, sauna en een ruimte voor massages, een optimaal 
welzijn. heerlijk niets doen op de ligstoelen van het terras onder 
de blote hemel. 
HOTEL Be MANOS,  BRUSSEL – BELGIE

Het prachtige, authentieke familiehotel Beau-
mont in Maastricht is bepaald geen nieuwkomer 
in de hotelwereld. Al bijna honderd jaar staan 
gastvrijheid en kwaliteit er voorop, zonder dat de 
tijdsgeest uit het oog verloren is. Manager Rozien 
Beaujean: “Ik wil dat Beaumont je verrijkt,” stelt 
ze bevlogen. En dus is er nu een Maastricht Treaty 
arrangement. En een Lazy Sunday, zodat je lekker 
lang uit kunt slapen. En een kamer met je eigen 
fi tnessapparatuur. Of een espressomachine. En 
staan er prachtige lokale kunstwerken die ook te 
koop zijn.
BEAUMONT, MAASTRICHT - NEDERLAND

Een ‘lazy sunday’
in Maastricht

We gaan er vanuit dat iedereen ‘s avonds kan slapen en ‘s ochtends weer fris 
opstaat. Helaas is dit voor een aantal mensen niet het geval. Dit gaat ten koste van 
het dagelijks functioneren, zowel geestelijk als lichamelijk. Mocht je het gevoel 
hebben slecht te slapen, let dan op het volgende: 

De Matras: koop een matras dat circa twintig centimeter langer is dan uw 
lichaamslengte en dat niet te hard of zacht is. Verwissel de matras iedere tien jaar. 
Een goede oplossing is een Swiss Sense boxspring.

De Slaapkamer: in deze ruimte kom je tot rust, dus er is geen plaats voor 
werk of actie (horrors, spannende fi lms). Daarnaast is frisse lucht belangrijk en 
voldoende stilte.

Stress: een goede nachtrust is van vitaal belang voor je dagelijks functioneren. 
Concentreer je daarom op zaken die echt belangrijk zijn en laat je niet meeslepen 
door dingen die op het werk thuishoren. 

Koffi e en Alcohol: het is algemeen bekend dat koffi e, met name cafeïne, het 
lichaam stimuleert in plaats van tot rust te brengen. Cafeïne zit ook in thee, cacao, 
cola en chocolademelk. Alcohol wordt soms juist gebruikt om in slaap te komen. 
Dit heeft echter een onrustige slaap tot effect en het verkort de slaapduur.

Slaap (niet zo) vaak

MENTALE KRACHT

er fris


