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Mag�e �n het leven van alledag

Vroeg of laat komen er in ieder mensenleven zingevingsvragen boven: wie ben ik en wat
doe ik ertoe? Happinez helpt je te ontdekken wie je bent, en wat voor jou het leven
waardevol maakt. Het toonaangevende mediamerk ontsluit inspiratie, inzichten en
wijsheden op het gebied van spiritualiteit en persoonlijke groei, en maakt ze toegankelijk
en toepasbaar voor iedereen. Want of je nu met beide benen stevig op de aarde staat of
met je hoofd in de wolken wilt zweven: er is magie in het leven van alledag. In antwoord op
de drukke, snelle tijd waarin we leven, zoeken mensen naar rust, evenwicht en betekenis.
En wetenschappers onderschrijven het: wie zich openstelt voor zingeving, ervaart meer
voldoening, innerlijke rust en hoop. Het leidt tot meer geluk, welzijn en veerkracht.  
 
Happinez is een betrouwbare gids in de zoektocht naar betekenis, en biedt een veilige,
vriendelijke en liefdevolle omgeving waar lezers en volgers terecht kunnen om op te laden,
te ontspannen, te ontwikkelen en te groeien. We bieden via offline en online media ons
publiek toegang tot een schatkamer vol geluk. Er zijn vele manieren om het leven en de
betekenis ervan te ontdekken. Bovendien staan we voor schoonheid: het leven is mooi en
mag gevierd worden. Bij alles wat we maken, laten we elegantie, warmte en gelaagdheid
leidend zijn. Of je nu het magazine, een event, een product of een online training volgt:
alles wat we maken en bieden geeft je van a tot z een goed gevoel. Happinez is een mini-
retraite, zonder dat je er de deur voor uit hoeft!  
 
2023 is een extra feestelijk jaar: Happinez viert zijn 20-jarig bestaan. 

Happinez
�ouw g�ds �n sp�r�tual�te�t en geluk.  



Ze verlangen naar een meer gebalanceerd leven en me-time, teneinde
beter om te kunnen gaan met de hectiek van alledag. Het grootste deel
van de doelgroep is vrouw, werkend, hoogopgeleid en heeft een actief
sociaal leven.  

Ze zoekt inspiratie op allerlei gebieden: reizen, wonen, gezondheid,
cultuur, gezondheid, voeding, beweging, positieve psychologie én
spiritualiteit. Bij de bewuste, natuurlijke manier van leven die zij voorstaat,
zijn comfort, uitstraling en sfeer belangrijk. Ze kiest en koopt bewust en
heeft waardering voor mooie, duurzame en kwalitatief goede producten.  

De Happinez-lezer
Wat de Happ�nezlezers en bezoekers b�ndt, �s een
m�ndset: ze staan bewust �n het leven, z��n op zoek
naar beteken�s, �nnerl��ke rust en persoonl��ke groe�. 
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Thema's 2023

ZACHTHEID
WISDOM
WIE BEN IK?
ENGELEN
MIJN ZIELSMISSIE
LET'S GO WILD (JUBILEUM EDITIE) 
DE REIS VAN HET HART
OVERGAVE 
OVERVLOED 

Editie 1  (18 jan)
Editie 2  (3 mrt)
Editie 3  (12 apr)
SPECIAL  (4 mei)
Editie 4  (24 mei)
Editie 5  (5 juli)
Editie 6  (29 aug)
Editie 7  (18 okt) 
Editie 8  (29 nov)

 
 

Magazine

Persoonlijke groei
Liefde & Relaties
Spiritualiteit
Mind & Meditatie
Mooie Wereld
Astrologie
Opvoeden vanuit het hart

De lezeressen kunnen bij ons online terecht voor diverse artikelen over: 

Met extra aandacht voor natuur en Leven met de seizoenen Happinez (mail-concept)
December Feestkalender: we vieren het einde van het jaar met magische content en bijzondere
acties. 

https://www.happinez.nl/leef-met-de-seizoenen/


Happ�nez helpt �ou op een pos�t�eve,
authent�eke en or�g�nele man�er �e leven te 

leven met meer beteken�s en d�epgang. 

Magazine 8x per jaar en 1x special
Oplage:103.878**     Bereik: 303.000*
Internationaal Duits en Franse editie 
*NPMM 2022-II
**NOM 2021 Q4 tm 2022 Q3

Online trainingen
Inzicht in jezelf met dé experts in spiritualiteit, geluk en
astrologie. Al meer 17 trainingen en 34.500 cursisten. 
 
 

Events
Lezingen, ceremonies,
festivals en live
sessies. 
Zowel off- als online 

Social media.
Instagram 164.000 volgers
Facebook 226.000 fans
Twitter 24.600 volgers

Jouw online gids in spiritualiteit en geluk  
1.265.000  pageviews p.m.
801.580 gebruikers p.m. 
198.000 nieuwsbrief abonnees



Samenwerkingen in het magazine Podcast en video

Lezersaanbieding & plusproposities

Online branded content pakket *

Social Media Nieuwsbrief item met externe clickout

Custom Publishing Evenementen  

Proposities
Commerc�ële mogel��kheden b�� Happ�nez

*Online artikel + social media aanjaging + nieuwsbrief item  



Samenwerkingen in het magazine

Podcasts Social Media (o.a. polls of tests) Events 

Voorbeelden
Branded content online artikel Custom publishing

Leef met de seizoenen - mailing 



Vragen?
Sales@wpg.nl
020 – 521 97 43

tel:+31(020)5219743

