
5 Zomerleestips voor 2020

De eerste 
helft van 2020 werd gedomineerd door de ene wereldwijde crisis na de andere. Covid-19, racisme en de economische 
recessie. Daarom hebben consumenten nu meer dan ooit behoefte aan een break van het zorgwekkend en nerveus 
makend nieuws. Magazine-app Readly heeft 5 zomerse tips voor je geselecteerd, die de actuele media mengt met 
topics waar je energie van krijgt. 

 

1. Neem je carrière nog eens onder de loep 

De vakantieperiode geeft veel mensen de ruimte om na te denken over hun huidige baan. Er is tijd om dit te bespreken met 
vrienden en familie, te dagdromen en om te zoeken naar nieuwe carrièremogelijkheden. Lees lifestyle- en business magazines en 
raak geïnspireerd, neem actie en vind de moed om een nieuwe richting in te slaan. 

2. Behoefte aan de buitenlucht na de lockdown? Ga barbecueën!  

Zomer betekent dat de magazines vol staan met barbecue recepten, zomerdrankjes, frisse desserts en heerlijke brunch menu’s. 
Het meest opgeslagen gerecht op Readly Nederland is een krokant bolletje met een zelfgemaakte geraspte wortelburger. 
 

3. De zomer is hét moment om je fiets uit de berging te halen

Naast het feit dat fietsen gezond is en je van punt A naar punt B brengt kom je langs prachtige plekken die je vanaf de snelweg 
nooit had gezien. Langs deze verborgen wegen staan pittoreske cafés en mooie musea verstopt. Op Readly kun je kiezen uit 17 
bicycle-titels uit Nederland en Engelstalige landen.
 

4. Staycation - zo vind je de verborgen sweet spots

Reis- en lifestyle magazines stellen gidsen samen voor de ultieme staycations dit jaar. Wordt een toerist in je eigen huis of stad of 
ontdek onbekende plekjes niet ver van waar je woont. 
 

5. Tuinieren is niet alleen voor mensen met een tuin

Lange dagen met veel zon - de droom van iedereen die van tuinieren houdt. Om de mooiste planten te groeien hoef je natuurlijk 
niet per se een vrijstaand huis met tuin te hebben. Op Readly heb je toegang tot 25 groene titels uit Nederland en Engelstalige 
landen. 



landen. 
 

“Wij denken dat het digitaal lezen van magazines een nog grotere rol zal spelen tijdens de vakantie, aangezien het 
mediagebruik van de consument dit jaar is toegenomen. Mensen willen op de hoogte blijven van van de actuele 
gebeurtenissen wereldwijd. Ondanks alles hebben we ook afleiding nodig en willen we lezen over onze hobbies, nieuwe 
recepten vinden, je favoriete celebrities volgen of eens goed zitten om diepte-artikelen te lezen. Wanneer je digitaal leest heb 
je alle soorten magazines bij de hand, waar je je vakantie dan ook doorbrengt.”  - Liana de Wit, Partnership and Growth 
manager bij Readly Nederland. 

 

 Liana de Wit, Partnership and Growth manager bij Readly Nederland.

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
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