
Life is

Landelijk Wonen is een gemis op de Nederlandse 
televisie. En dat terwijl er een grote doelgroep zit te 
wachten op mooie interieuradviezen die duurzaam 
zijn en van hun huis weer een echt “thuis” kunnen 
maken. Life is Beautiful is geen interieurprogram-
ma, volgeperst met reclame. Het biedt juist een 
variatie aan items geschikt voor de volwassen kijker 
met gevoel voor kwaliteit en voor hen die het leven 
echt mooi, gezond en duurzaam willen maken. En 
dat in de breedste zin des woords. 

Uitzendingen op RTL4
Elke zondag om ca. 11:40, herhaling op dinsdag. 
Vanaf februari op zondag ca. 16.30 uur. 
Tevens via RTL.XL en rtl.nl/lifeisbeautiful

Landelijk Wonen





Presentatie Landelijk Wonen

Kristel van Leeuwen
Stylist

Erik-Alexander Richter
Interviewer

(Bekend van magazines Wonen Landelijke Stijl en 
Decoreren Landelijke stijl.)

Kristel is, met haar bedrijf Woon(t)huis Interieur 
en Styling, een bekend gezicht en stylist in het 
magazine “Wonen Landelijke Stijl”. In het RTL4-
programma Life is Beautiful heeft ze een serie 
items gepresenteerd wat een hoge waardering kreeg 
van de kijkers. In een ontspannen setting toont 
en bespreekt ze nieuwe en vooral stijlvolle opties 
daarbij gebruik makende van allerlei materialen 
en producten van bedrijven die momenteel in 
het Landelijke Wonen actief zijn. Om aan deze 
kijkersbehoefte verder invulling te geven gaat het 
team van Pakkend Media weer op stap met Kristel 
en Erik-Alexander om zodanig een vast onderdeel 
te worden van Life is Beautiful. En natuurlijk 
komen we ook graag bij U op bezoek!

Meer informatie over Kristel en haar bedrijf:
www.woonthuis.nl

 

Vanaf het begin, inmiddels zo’n 4 jaar, is Erik-
Alexander betrokken bij het programma “Life 
is Beautiful”. Hij heeft met name focus op 
gezondheidsitems, beauty, reizen en Wonen 
Landelijke Stijl. Bij dit laatste onderwerp wordt 
hij terzijde gestaan door Kristel van Leeuwen, als 
expert binnen dit vakgebied. 



Mogelijkheden tot Participatie
 Product placement

 1 minuut item

 3 minuten item

Product placement wil zeggen dat uw product of 
dienst gevisualiseerd wordt, met een logo of merk 
terloops in beeld. Kristel toont hoe bepaalde 
producten en materialen elkaar versterken in 
de landelijke stijl. De producten komen diverse 
keren onder de aandacht als onderdeel van een 
interieurconcept. Alles gebeurt conform de 
mediawet, dus overmatig benoemen of onnodig 
inzoomen op logo’s is niet toegestaan. Men vindt 
de details  en links terug op de website van Life is 
Beautiful.  

Er wordt gedurende 1 minuut over uw product 
of dienst gesproken met uw product(en) duidelijk 
in beeld. Hierin worden door Kristel bondig de 
voordelen uitgelegd (in overleg met de sponsor) van 
uw product, waarom het stylistisch zo goed past 
binnen het betreffende concept en wordt aandacht 
gegeven aan de bijzondere kenmerken. Dit binnen 
een interview met Erik-Alexander van 3 minuten, 
zodat ook andere stijlelementen de revue kunnen 
passeren. Details weer via de website. 

Er wordt gedurende 3 minuten uitvoerig over uw 
product/dienst gesproken met bijpassend beeld. 
Opnames kunnen op locatie gemaakt worden, bijv. in 
uw fabriek of flagship store. Dit interview start met 
een intro van Erik-Alexander met Kristel waarbij 
de laatste verwijst naar het merk en de locatie en 
vervolgens Erik-Alexander op bezoek gaat bij de 
fabrikant. Dit omvat tevens fotografie op locatie.



Programma/Kijkcijfers/doelgroep

Life is Beautiful
Life Is Beautiful is het televisieprogramma voor de 
eigentijdse vrouw en man die belang hechten aan 
een mooi leven. Geen beperkingen maar optimaal 
genieten van het mooie leven. Th uis, onderweg of 
waar dan ook ter wereld.

Hoofdpresentatie: Sophia de Boer
Natuur, Gezondheid, Beauty, Landelijk wonen: 
Erik-Alexander Richter

Doelgroep
Life is Beautiful boeit de kijker 
al meer dan 6 tv-seizoenen met 
stijlvolle onderwerpen die het leven 
mooier, interessanter, gezonder en 
aangenamer maken. 

De doelgroep is de televisiekijker met 
een actieve lifestyle en gevoel voor 
kwaliteit en duurzaamheid.

Kijkersprofi el
68% is vrouw, 35+, gemiddeld 
inkomen 2x modaal. 
Hoogste kijkersaantal 31 mei 2015  
275.000 kijkers. 
Gemiddeld kijkersaantal incl. 
herhaling en RTL-XL 315.000 kijkers. 

Onderwerpen
Het programma is gebouwd op 5 
peilers die wekelijks de basis vormen 
van Life Is Beautiful.

 3 minuten item

 Interieur & Wonen

 Beauty, Wellness & Optimaal gewicht

 Kunst & Design

 Lifestyle & Fashion

 Duurzaamheid & Mobiliteit

1
2
3
4
5

Sub-onderwerpen: bewegen/sporten, anti-aging, burn-
out, ogen, gebit, haren, detoxen, gezonde huid, fi tness 
& cellulitis, reizen, tweede huis. 

De centrale presentatie van ‘Life Is Beautiful’ is in handen van Mrs. Netherlands Universe 2015 Sophia 
de Boer. Wekelijks neemt Erik Alexander Richter ons mee naar interieur deskundige / stylist Kristel van 
Leeuwen op het gebied van Landelijk Wonen om de kijker optimaal te kunnen informeren over de laatste 
tijdloze woontrends. Maar ook is er wekelijks aandacht voor beauty en schoonheid. Life Is Beautiful heeft  niet 
voor niets de Beauty Award ontvangen omdat dit programma wekelijks de diverse schoonheidssalons een 
platform biedt. Inmiddels heeft  zo’n 40% van de Nederlanders overgewicht. Wij adviseren wat je het beste kan 
doen om geen jojo-eff ect te krijgen. Ook is er aandacht voor wonen in het buitenland.



Promotiemogelijkheden 
vanuit Life is Beautiful

 Billboard

 Website

 Fotografie

 Facebook pagina

Een billboard is zichtbaar vlak voor de uitzending, 
voor en na het reclameblok en aan het einde van 
de uitzending. Hierbij wordt uw logo in beeld 
gebracht, mede mogelijk gemaakt door. Dit zit 
standaard bij alle “3-minuten” items.

De mogelijkheden zijn eindeloos. Bijvoorbeeld 
een 3 minuten item te combineren met meerdere 
sponsoren. Tevens hebben we een landelijke 
woning beschikbaar waar met de juiste styling uw 
product uitstekend gepresenteerd kan worden. 

Ieder gesponsord item komt op de programma 
website te staan met een door u aangeleverde, 
ondersteunende tekst (200-300 woorden) en 
passende afbeelding. Een link naar uw website 
wordt altijd vermeld, indien mogelijk. Kies er bij 
voorkeur voor om een link te maken die direct 
correspondeert met het getoonde item. 
Al deze gegevens worden vermeld op www.lib-tv.nl. 
Reacties en websitebezoeken ontstaan al tijdens en 
direct na de uitzending. 

Ieder item komt op de website te staan met 
ondersteunende tekst en afbeeldingen. Bij de 
3 minuten items is standaard locatiefotografie 
voorzien (daar waar gefilmd wordt). Deze foto’s 
worden op de website getoond als extra feature, 
zodat uw producten, materialen of diensten 
optimaal onder de aandacht komen. 

Wilt u uw product of dienst extra onder de 
aandacht brengen, dan bestaat de mogelijkheid 
om via onze facebookpagina te adverteren. Dit zit 
standaard bij alle “3-minuten” items.

Referenties
De volgende “landelijk wonen” 
bedrijven hebben met succes al 
meegedaan in eerdere uitzendingen:

• Pure & Original
• Tierlantijn 
• Frezoli
• Dutch Lion Heart
• Woon(T)huis interieur en styling



Contactgegevens

Erik-Alexander Richter
Interviewer 
Tevens Account Manager namens 
Pakkend Media Producties, Hilversum.
Graag bespreek ik met u de verschillende 
mogelijkheden en breng een passende 
off erte uit, aansluitend bij uw wensen. 

tel:  +31(0)6 53 933 827
email:  erikalexanderrichter@gmail.com 

Life is
Life is beautiful wordt voor RTL-4 geproduceerd 
door Pakkend Media BV, Hilversum. 




