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Het trendy magazine 
voor de Drechtsteden

Download
de App

078MGZN biedt alle edities aan 
via de 078MGZN-APP. Met de 
app heb je altijd het lifestyle 
magazine boordevol trends op 
het gebied van mode, wonen, 
uitgaan, beauty, gezondheid en 
sport bij de hand. De applicatie 
is ontworpen en ontwikkeld 
door Buro PFO.

De app is gratis beschikbaar 
voor alle Apple en Android 
apparaten.

Zoek in de App Store of in 
Google Play op 078MGZN.

mediakaart



     1x adverteren   4x adverteren
2/1 pagina 440 br. x  285 mm   E 1.700,- E 1.500,- per editie

1/1 pagina  210 br. x  285 mm  E 900,- E  800,- per editie

1/2 pagina 210 br. x 140 mm  E 600,- E  500,- per editie

1/4 pagina  103 br. x 140 mm  E 400,- E  300,- per editie

Achterpagina*   210 br. x 285 mm  E 1.500,- E 1.250,- per editie

       Alle bedragen zijn gebaseerd op full colour druk inclusief opmaakkosten. Exclusief 21% B.T.W.

1/1 en 2/1 (spread) advertentiepagina’s kunnen afl opend worden gedrukt. 
Formaat 1/1 pagina afl opend: 228 mm breed x 300 mm hoog, excl. 3 mm afl oop.
Formaat 2/1 pagina (spread) afl opend: 456 mm breed x 300 mm hoog, excl. 3 mm afl oop.

*Omslagposities in overleg.

Commercial story

Wilt u vertellen over uw bedrijf in een redactioneel artikel? Onze tekstschrijvers zorgen ervoor dat 
uw boodschap wordt overgebracht. Voorzien van sterke fotografi e kunt u paginagroot met een 
mooie bedrijfsreportage in ons magazine uitblinken. Doorplaatsen op social media is mogelijk voor 
€ 300,-. Vraag naar de mogelijkheden.

Aantrekkelijke
mogelijkheden 

Tarieven

078 Business Borrel

 Volg ons:

& 
GERICHT 
BEREIK

078 MGZN is een regionaal 
magazine dat in een oplage 

van 10.000 exemplaren vier keer 
per jaar wordt verspreid in de 

Drechtsteden

De leukste thema’s 
en hotspots...
Op het gebied van winkelen, eten & drinken, mode, 
beauty, gezondheid, wonen, tuinen, auto’s, 
sport en uitgaan in de regio.

Het glossy full colour magazine...
verschijnt vier keer per jaar in een oplage 
van 10.000 exemplaren.

078MGZN verspreiding...
vindt plaats onder een groot aantal bedrijven, 
adverteerders en vaste abonnees in de regio 
Drechtsteden en ligt als inkijkexemplaar in 
praktijk- en wachtruimtes en in verschillende 
horecagelegenheden. 

Verschijningsdata...
maart, juni, september en december 2018

                  & THE DAILY SHAPE

IN BEELD “Ik ben een echte ochtendsporter en probeer me aan het schema te houden. Het 
is lekker voor mijn hoofd en ik merk dat ik scherper ben in mijn werk. Natuurlijk komt er ook 
een stukje ijdelheid bij kijken, dat geef ik toe. Ik zag mezelf op beeld terug en vond dat ik een 
‘plofkop’ had. Dit was voor mij het moment... Via een vriend kwam ik bij Joraline terecht en bij 
haar train ik nu een jaar met plezier. Het resultaat is tien kilo gewichtsverlies en ik blijf stabiel. 
Want, het kostuum dat ik bij het verkiezingsdebat droeg pas ik nog steeds,” lacht hij naar 
Joraline. 

FEEDBACK “Bij afvallen is het heel belangrijk dat je open staat voor feedback. Ik begon met 
een of twee uur in de week bij Joraline. Nu weet ik ook wat ik moet doen. Wanneer je alleen de 
sportzaal ingaat dan bedenk je niet wat je met alle toestellen kan doen.” Joraline vult aan dat 
professionele ondersteuning belangrijk is. Zeker jonge mensen laten zich vaak leiden door 
YouTube filmpjes, eiwitshakes en onprofessioneel ‘advies’. 

LEUK VOOR THUIS Tot slot nog wat tips. Antoin; “Ik vind zelf ‘planken’ en ‘muurzitten’ heel 
effectief. Joraline; ‘planken’ is een isometrische oefening vooral gericht op onze rechte 
buikspieren, de dwarse buikspier en de diepliggende rugspieren. Hoe? Ga op je buik liggen, 
benen gestrekt, armen onder je. Nu duw je jezelf vanuit je schouders van de vloer en steun 
je op je onderarmen en tenen. Je rug is recht, je billen in het verlengde daarvan. Belangrijk is 
dat je niet in je bekken of rug gaat hangen. Bij ‘muurzitten’ ga je met een rechte rug op een 
denkbeeldige stoel tegen de muur zitten. Deze kun je gemakkelijk thuis doen.” “Zeker tijdens 
het RTL avondnieuws”, grapt Antoin. 

ANTOIN PEETERS 
           MET PT JORALINE
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Abonnement
U kunt voor € 19,95 per jaar een abonnement 
afsluiten. Kijk voor meer info op de 
website www.078magazine.nl of mail naar 
abonneren@078magazine.nl

Op de uitgiftedatum van iedere editie is er een 078 Business Borrel.  Een gezellige netwerk-
bijeenkomst voor ondernemers uit de regio Drechtsteden. Kijk op www.078magazine.nl


