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Mediagegevens



MWorksMedia is een in Hoofddorp gevestigde uitgeverij die magazines 

verzorgt die informeren over de sportieve ontwikkelingen en trends in 

diverse (stads)regio’s. Het magazine brengt sport en evenementen op 

een onderscheidende wijze in beeld over onder andere beleidszaken, 

top- en breedtesport, het stichtingwezen, (topsport)onderwijsinstellingen, 

sportorganisaties en evenementen. 

Gemeenten, Sportservice Nederland, topsportinstellingen en netwerk- 

en ondernemersverenigingen gebruiken het magazine als strategisch 

communicatiemiddel, tevens worden de magazines ingezet ter promotie 

bij belangrijke (sport)evenementen.

De laatste editie Sport&Life werd 24 februari uitgegeven. Naast de leden 

van een aantal gemeenten, (oud) topsporters, (top)sportcoaches, besturen 

van sportverenigingen en stakeholders waren ook alle sponsoren van 

Sport&Life en MWorksMedia uitgenodigd.

De volgende editie wordt 18 september 2016 uitgegeven op de finaledag 

van het EK-honkbal in Hoofddorp

11 september 2013 organiseerden wij voor het eerst, alleen voor alle 

deelnemers van het magazine van Sport&Life, de Sportlunch Mindset. 

Deze netwerkbijeenkomst werd gehouden in de Hoofdvaartkerk in 

het centrum van Hoofddorp. Deze selecte groep van (top)sporters, 

ondernemers en adverteerders, beleidsmedewerkers, beleidsmakers en 

uitvoerende instanties van gemeenten hadden, onder het genot van een 

gezonde lunch, de gelegenheid om elkaar persoonlijk te ontmoeten! 

De bekende Haarlemmermeerse sportpsycholoog Jan Sleijfer en oud- 

tophockeyer Floris Jan Bovelander gaven ons proactieve en motiverende 

presentaties.

4 april 2014 werd de 2e Sportlunch Mindset georganiseerd bij Claus  

Event Center met presentaties van oud-profschaatser Martin Hersman  

en sportpsycholoog Jan Sleijfer.

6 oktober 2014 werd de 3e Sportlunch Mindset georganiseerd bij het 

Steigenberger Airport Hotel met een clinic van schermer Bert van Til  

en presentatie van sportpsycholoog Jan Sleijfer.

13 september 2015 heeft Sport&Life samen met NL Sportpsycholoog 

een groot congres georganiseerd waar het magazine Sport&Life ook een 

podium had en aan alle deelnemers werd meegegeven. De dagvoorzitter 

was Andy Houtkamp en keynote speaker was Brian Farley (honkbalcoach 

NL Honkbalteam 2011 en won de WK titel).



Sport&Life wordt landelijk verspreid naar: de politieke en ambtelijke 

top, G4 en 32 grote gemeenten (college van B&W), (topsport)

onderwijsinstellingen, de sportbonden, sportservices en sportraden, 

NOC*NSF, Olympisch Vuur, leden van de Vereniging Sport en Gemeenten 

(VSG), landelijke adverteerders en relaties van MWorksMedia.

Plaatselijke verspreiding: metropoolregio Amsterdam (colleges van 

B&W), relaties van de gemeenten, Sportservice Noord-Holland, topsport-

instanties, netwerk- en ondernemersverenigingen, sponsoren van 

(sport)evenementen, (topsport)onderwijsinstellingen, de leestafels van 

restaurants, bibliotheken, tandartspraktijken, huisartsenpraktijken, 

fysiotherapiepraktijken, apotheken en overige medische praktijken, 

kapperszaken, lokale sportscholen, sportcentra en alle sportverenigingen 

in de metropoolregio Amsterdam.

oplage, redactie & fotografie:
•  7500 exemplaren op persoonlijke titel en op management-  

en directieniveau verstuurd.

•  U ontvangt ook zelf exemplaren na uitgifte.

•  Wij verzorgen de redactie en fotografie. Deze zullen u voor publicatie  

ter autorisatie worden voorgelegd.

•  De proef (pdf) kunt u na uitgifte in hoge resolutie bij ons opvragen  

en gebruiken, met bronvermelding, voor andere doeleinden.

communicatiemogelijkheden:
•  ¼ (kwart) pagina commercieel full colour (advertentie)  €  395,00

•  ½ (halve) pagina commercieel full colour (advertentie)  €  750,00

•  1/1 pagina commercieel full colour (advertentie)  €  1.475,00

•  2/1 pagina commercieel full colour (spread adv)  €  1.975,00

•  2/1 pagina redactie en fotografie  €  2.250,00

•  2/1 pagina redactie en fotografie + 1/1 pagina adv.  €  2.750,00

•  4/1 pagina redactie en fotografie  €  2.750,00

•  4/1 pagina redactie en fotografie + 1/1 pagina adv.  €  3.200,00

Voorkeurslocatie adVertenties:
•  Pagina 3 en 6  €  2.475,00

•  Omslag 2 en 3  €  2.475,00

•  Achterpagina omslag 4  €  2.975,00

aanleVerspecificaties & e-mailadres:
•  2/1 pagina advertentie 410 x 275 mm + 3 mm overfill

•  1/1 pagina advertentie 205 x 275 mm + 3 mm overfill

•  ½ (halve) pagina advertentie 175 x 115 mm (zetspiegel)

•  ¼ (halve) pagina advertentie 85 x 115 mm (zetspiegel)

*Aangegeven formaten zijn breedte x hoogte

Aanleveradres: marnix@sportenlife.nl

bannering website:
Naast adverteren in het Sport&Life Magazine is het ook mogelijk  

om met een banner te adverteren op de website van Sport&Life.  

Voor slechts € 5,95 per week prijkt uw banner op deze website.
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De kracht 

van sport!
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