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Roularta-nieuws-sites in de lift 
 
 
Knack.be en Levif.be zijn de leidende merken van  de Roularta-nieuws-sites geworden 
sedert afgelopen zaterdag. De overgang van Rnews.be naar Knack.be – Levif.be houdt in 
dat de domeinnaam is veranderd en dat we één uniforme navigatie op alle sites hebben. 
 
De resultaten van de recentste golf CIM Metriprofil geven opvallend mooie resultaten weer 
voor de Roularta-sites. De resultaten hebben betrekking op de periode november 2010 – 
april 2011. 
Knack.be – Levif.be Website (voorheen Rnews.be)  waartoe de sites van Knack, Le Vif, 
Trends (N+F), Knack & Le Vif Weekend, Plus Magazine en Data News behoren, tekent maar 
liefst een stijging op van 47%.  
 
De koepel Knack.be – Levif.be bereikt daarmee op maandbasis maar liefst 1.305.426 
bezoekers van 12 jaar en ouder.  
 
In het businesssegment verdubbelt Trends.be zijn bereik en tikt af op de 599.026 
bezoekers. De business-site scoort uitermate goed bij managers (+68%) en hogeropgeleiden 
(+93%).  
 
De nieuwsrubriek met Knack.be en LeVif.be bereikt op maandbasis 497.906 bezoekers, 
evenwichtig verdeeld tussen mannen (55%) en vrouwen (45%). De stijging is opvallend sterk 
bij Franstaligen. 
 
Weekend.be blijft het trouwens ook zeer goed doen in het lifestylesegment en stijgt met 18% 
tot 261.965 bezoekers op maandbasis. 
 
De ICT-site Datanews haalt een nettobereik van 73.170 bezoekers en is vooral sterk bij 
mannen & managers.  
 
Plusmagazine tekent de sterkste stijging op recht in zijn doelgroep  : een groei van 57% bij 
de leeftijdscategorie 45 – 54 jaar.  
 
Deze resultaten weerspiegelen de continue investeringen en vernieuwing  die Roularta 
doorvoert op redactioneel gebied. Vanuit het Brussels Media Centre (BMC) - de newsroom 
van Roularta Media Group - werken meer dan 300 journalisten mee aan knack.be / levif.be, 
de nieuwssite (N/F) van de groep. 
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