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Wat is Gaylive.Be 

Sinds 2001 publiceert 
Gaylive.Be nieuwsberichten die 
interessant zijn voor de 
Vlaamse LGBTQ+-
gemeenschap*. Daarnaast zijn 
we ook aanwezig op de 
belangrijkste evenementen die 
deze doelgroep als publiek 
hebben om daarvan verslag uit 
te brengen in tekst, audio, 
video en foto.  

Op Gaylive vind je berichten 
over binnen- en buitenlandse 
gebeurtenissen, media en 
lifestyle aangevuld met eigen 
recensies van boeken, films en 
televisieseries. Regelmatig 
brengen we ook een eigen 
podcast uit waarin we dieper 
ingaan op recente 
gebeurtenissen.  

Met Gaylive willen we de 
aanvaarding van 
homoseksualiteit op een 
positieve manier bevorderen. 

Verder zijn we ook provider van 
content voor zowel 
binnenlandse als buitenlandse 
publicaties en persorganisaties 
via onze Gaylive Media Service.  

Gaylive is een product van 
Webpool New Media 
Productions.   

Onze doelgroep 

Met Gaylive richten we ons 
vooral op de hoger opgeleide 
Vlaamse homoseksuele man 
tussen de 30 en 50 jaar die met 
beide voeten in de LGBT-
gemeenschap staat of daarin 
geïnteresseerd is. Daarnaast 
merken we ook dat door de 
opkomst van sociale media onze 
berichten andere doelgroepen 
en leeftijden bereiken. 

Doorheen de jaren is onze 
doelgroep geëvolueerd van een 
grotendeels DINC-profiel 
(Double Income, No Children) 
naar iedereen met een 
openminded visie en die 
overtuigd is dat levensinstelling 
belangrijker is dan de 
maatschappelijke achtergrond. 

*LGBTQ+ is een letterwoord dat staat voor 
Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender en 
Queer. De + staat symbool voor alle andere 
identiteiten zoals interseksuelen, 
panseksuelen enz.  



Aanwezigheid op andere 
mediakanalen 

Gaylive is niet enkel de website 
maar beschikt ook over 
verschillende sociale media 
kanalen waar we onze 
nieuwsberichten,podcasts en 
video’s langs verspreiden. Zo 
sturen we dagelijks meermaals 
berichten uit via onze Facebook 
en Twitter-profielen die op die 
manier makkelijk verspreid 
kunnen worden. Ook op 
Instagram en YouTube zijn we, 
in iets mindere mate, actief. 

Verder produceren we ook 
maandelijks verschillende 
podcasts en videoreportages.  

Bereik via de Gaylive 
website 

Maandelijks bereiken krijgen we 
gemiddeld 17.000 unieke 
bezoekers over onze digitale 
vloer. Zij lezen of bekijken 
gemiddeld 3,5 artikels of 
video’s. De meeste van deze 
bezoekers komen op onze site 
terecht door de gedeelde links 

en berichten via Facebook en 
Twitter. 

Gaylive op Patreon 
Gebruikers en bedrijven kunnen 
ons via onze Patreon-pagina 
steunen. Hiervoor bieden we 
drie programma’s aan waaraan 
verschillende voordelen aan 
gelinkt zijn gaande van ‘early 
access’ tot onze podcasts en 
videoreportages tot toegang tot 
ons archief en reclameruimte.  

Onze Patreon pagina vind je via 
de links op onze site of via 
patreon.com/GayliveBe 

Adverteren op Gaylive 

Gaylive is de uitgelezen plek om 
als bedrijf jouw toekomstige 
LGBTQ klanten te bereiken. 
Voor bedrijven die ons 
rechtstreeks willen steunen 
hebben we een speciaal 
Patreon-programma opgezet 
waarmee die bedrijven een 
advertentie in ons 
roulatiesysteem kunnen 
plaatsen. Enkele plaatsen in ons  
roulatiesysteem zijn 
voorbehouden voor onze 
advertentiepartners en hun 
programma’s. We kijken er wel 
bij hen op toe dat er enkel 
advertenties die onze doelgroep 
aanspreken geselecteerd 
worden.  

http://patreon.com/GayliveBe

