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Doelgroep

B-zen bindt haar lezers op authentieke wijze, waar
bewustzijn, interpersoonlijke groei, spiritualiteit en
zelfontplooiing een centrale positie innemen. Met
een lezersbereik, bestaande uit 70% vrouwen en 30%
mannen, is B-zen hét online mindstyle magazine op
het gebied van bewustwording en inspirerende content, voor een zenvol én gelukkig leven.
De mannelijke en vrouwelijke B-zen-lezer is ondernemend en op zoek naar verrijkende thema’s zoals:
spiritualiteit, lifestyle, psychologie én persoonlijke
groei. Zowel voor hem, als voor haar staat een duurzaam leven centraal.
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Categorieën

* Spiritualiteit *
* Liefde & relaties *
* Lifestyle *
* Inspiratie *
* Interview *
* 50-plus *
* Columns *
* Shopping *
* Boeken *
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Advertentietarieven
Banner website (500 x 500 pixels)

Banner website homepage (700 x 350 pixels)

* 3 maanden - €140

* 3 maanden - €280

* 6 maanden - €240

* 6 maanden - €480

* 12 maanden - €380

* 12 maanden - €760

Vermelding van jouw praktijk

Grafische vormgeving

ü klant kan doorklikken naar jouw website

De opmaak van jouw advertentie laten
verzorgen door B-zen - €125

ü klant kan persoonlijk contact met je opnemen
ü advertentieblok op www.bzenmagazine.be met jouw
telefoonnummer, e-mailadres en link naar je website
ü jouw praktijk is vindbaar via de organische

Nieuwsbrief banner (600 x 300 pixels)
Positionering in het midden /
incl klikbare afbeelding - €75

zoekresultaten van Google

6 maanden - €145
12 maanden - €245

Alle prijzen in deze mediakit zijn exclusief 21% BTW
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Boekrecensie

Je bent een auteur en je wil graag je boek kenbaar maken
aan het grote publiek. Kies dan uit een van onze voordelige
‘boekrecensie’ formules.
Online artikel (wordt door jou aangeleverd) / incl link naar je
website + vertoning op www.bzenmagazine.be

€185
Artikel wordt opgemaakt door onze redactie / incl link naar
je website + vertoning op www.bzenmagazine.be.

€385
Video tutorial op YouTube + TikTok / incl link naar de bestelpagina van het boek / video wordt eveneens op www.
bzenmagazine.be gedeeld.

€450
Alle boekrecensies behouden permanent hun positie én vertoning op onze
website (www.bzenmagazine.be).

Alle prijzen in deze mediakit zijn exclusief 21% BTW
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Cijfers
83.622

nieuwe gebruikers

644.190

pageviews

982.432

vertoningen in België

893.201

vertoningen in Nederland

91%

vindt ons via de organische zoekresultaten

23%

direct

82%

terugkerende bezoekers

60%

mobiel

35%

desktop

5%

tablet
Bron: Google Analytics 2022
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CONTACT
Stef
T +32 (0) 485 91 39 51
Fabio
T +32 (0) 498 49 96 30
E contact@bzenmagazine.be

www.bzenmagazine.be

