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Knack.be/levif.be doet het prima online 
 
 
 
Het bewijs : de laatste Metriweb cijfers (mei 2012). Knack.be/levif.be kan rekenen op 
3.001.175 unieke bezoekers per maand en 22.282.627 pageviews. Het nettobereik van de 
rubriek Trends bedraagt 1.102.958 bezoekers. Verder surfen maandelijks 287.977 unieke 
bezoekers naar de Weekend rubriek, voor Data News zijn dat er 137.780. Plus Magazine ten 
slotte heeft 202.010 unieke bezoekers per maand. 
 
 
… en versterkt zijn profiel :   
 
De laatste Metriprofil-studie (november-april 2012) toont aan dat knack.be/levif.be zijn 
doelpubliek optimaal bereikt : meer dan 1 op de 2 bezoekers behoort tot de sociale groepen 
1-2 en ook op managers is de site erg performant met een selectiviteitsindex van 194. 
 
8 op de 10 unieke bezoekers van Trends behoren tot de sociale groepen 1-4, in de vorige 
Metriprofil-golf was dit nog 7 op de 10. En ook Trends scoort goed bij de managers, met een 
selectiviteitsindex van 256.  
 
Bovendien blijft het Pure Business package – Trends.be en De Standaard.biz – de beste 
combinatie om managers en kaderleden te bereiken, met een selectiviteitsindex van 232. 
 
Uit deze laatste Metriprofil-golf is verder gebleken dat het Weekend-publiek vrouwelijker 
(64%) en jonger is geworden. Er is een evolutie naar de leeftijdscategorie 18-34: 30% van de 
unieke bezoekers is tussen 18 en 34 jaar, ten opzichte van 25% in de vorige golf.  
 
Het Data News-publiek wordt dan weer mannelijker en jonger: 6 op de 10 behoren tot de 
leeftijdscategorie 18-44. Data News is ook uiterst selectief op managers, met een 
selectiviteitsindex van 431. 31% van de unieke bezoekers heeft een managementfunctie, ten 
opzichte van 20% in de vorige golf.  
 
Ook Plus Magazine tenslotte bereikt zijn ideale doelpubliek, 63% van de bezoekers is ouder 
dan 45.  
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