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30 leestips om je door de
quarantaineperiode heen te helpen

Reisverbod, zelfisolatie, thuisblijvers en quarantaine. Dit zijn woorden die
tegenwoordig deel uitmaken van onze dagelijkse vocabulaire aangezien de
maatregelen onlangs zijn aangescherpt. Hoe houden we het hoofd koel, ons
lichaam in vorm en ons brein fris tijdens de quarantaine-periode? Hier zijn 30
tips van magazine-app Readly.

"Wij zijn van mening dat het lezen van magazines een grote rol kan spelen in deze
moeilijke tijden. In plaats van meer tijd te besteden aan het scrollen door sociale
media of het bekijken van virale video's of mobiel gamen, kunnen magazines dienen
als meer bevredigende activiteit, zo is er op Readly kwaliteitsinhoud van 800 uitgevers
te lezen", zegt Liana de Wit, Growth Manager Nederland bij Readly.

GET ORGANISED
1.Vind inspiratie in woon- en interieurmagazines voor het opruimen van je huis
2. Blader door een motor- of tuinmagazine, maak een inventaris van je garage, schuur
of kelder en begin aan een nieuw project
3. Krijg overzicht op je financiën met handige tips van experts in zakelijke en
financiële magazines

BLIJF GEZOND EN FIT
4.Vind tips voor indoor-trainingen in fitness-magazines
5. Doe inspiratie op voor diëten, vasten en detoxen uit allerlei lifestyle-artikelen
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6. Start nieuwe routines zoals dagelijkse meditatie en yoga in wellness-titels

GEBRUIK JE TIJD OM TE PLANNEN
7. Plan je volgende trip met behulp van een uitgebreid assortiment aan reismagazines
8. Plan je droomhuwelijk. Readly heeft wereldwijd 60 titels met veel tips en inspiratie
9. Plan dat grote feest voor je verjaardag, jubileum of verhuizing. Lees een mix van
food magazines, fashion spreads, DYI-titels en interieurartikelen ter voorbereiding

VERLIES EVEN JE BESEF VAN TIJD
10. Geschiedenis magazines
11. True Crime magazines
12. Gaming magazines
13. Strips
14. Wetenschappelijke magazines
15. Kruiswoorden en puzzels

GENIET VAN NATIONALE EN INTERNATIONALE FOODIE MAGAZINES
16. Probeer nieuwe recepten uit verschillende culturen
17. Probeer een nieuw dieet
18. Vind jouw signature-dish

VIND JE INNERLIJKE MONTEUR
19. Droom weg over je toekomstige auto, aanhanger of motor. De categorie
Automotive op Readly is sterk gestegen van 5% in 2018 tot 10% in 2019
20. Leer alles wat er te weten valt over elektrisch rijden
21. Blader door onderhoudstips voor je auto en sleutelen maar

WORD JE EIGEN FINANCIEEL ADVISEUR MET BEHULP VAN ZAKELIJKE EN
FINANCIËLE MAGAZINES
22. Lees alles over hoe je met je financiën om kunt gaan, of het nu gaat om sparen,
hypotheken of je pensioenregeling
23. Lees tips over welke slimme investeringen je nu moet doen
24. Laat je inspireren door ondernemers en bedrijfsleiders

BLIJF REIZEN IN GEDACHTEN
25. Vind nieuwe verborgen parels voor een staycation
26. Lees over de plek waar je op een dag naar toe wilt verhuizen
27. Ontdek nieuwe culturen via uitgebreide reisartikelen

KNAP JE HUIS OP
28. Vind inspiratie voor het opknappen van je huis terwijl je door de 140 woon- en
interieurmagazines bladert
29. Vind DYI-tips voor renovaties in alle woon- en interieurmagazines.

30. En de laatste tip: ontwijk nepnieuws door geverifieerde journalistiek te lezen
van verantwoordelijke uitgevers die hard werken om de feiten te achterhalen en
de ontwikkelingen rondom de Corona-uitbraak te documenteren.
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Over Readly - Readly is een digitale abonnementsservice waarmee gebruikers
onbeperkt toegang hebben tot bijna 5.000 nationale en internationale magazines -
allemaal in één app. Readly is in 2012 opgericht door Joel Wikell in Zweden en is
vandaag één van de  meest toonaangevende bedrijven in Europa wat betreft digitale
magazine abonnementen, met gebruikers in 50 markten. In samenwerking met
ongeveer 800 uitgevers wereldwijd digitaliseert Readly de magazine sector. Ons doel
is om de magie van magazines naar de toekomst te brengen, waardoor de consument
kwaliteitscontent kan blijven ontdekken. In 2019 verspreidde Readly meer dan
120.000 magazine-uitgaven die 83 miljoen keer zijn gelezen. www.readly.com

Voor meer informatie, beeld en/of vragen, neem contact op met onderstaande
gegevens. 
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Geen berichten meer ontvangen van ons? Klik hier.
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