
PRODUCTEN

FLOW MAGAZINE
& SPECIALS

Flow magazine verschijnt acht keer 
per jaar. Een tijdschrift zonder haast. 
Over klein geluk, andere keuzes en 
simpeler leven.

Daarnaast maakt Flow zes specials 
per jaar. Bestseller is het jaarlijkse 
Book for Paper Lovers: een 5 kilo 
zware ‘bijbel’ voor liefhebbers van  
papier en stationery. Een tijdschrift
boek zonder tekst!

FLOWMAGAZINE.NL
& SHOP

Flow magazine.nl is een platform vol 
inzichten en inspiratie. Hier kunnen 
de lezers terecht voor tips over andere 
keuzes maken, simpeler leven, ont
haasten en dingen anders doen. De 
site is ook een inspiratiebron voor 
creatieven wereldwijd. Illustratoren 
en andere crafters vinden hier gelijk
gestemden. Uniek is dat Flow ook 
een Engelstalige site heeft. Beide  
sites hebben een goedlopende web
shop vol Flowgoodies. 
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CELEBRATING CREATIVITY, IMPERFECTION AND LIFE’S LITTLE PLEASURES

A MAGAZINE 
THAT TAKES 

ITS TIME

 Why We Love Tiny Houses
 Learning from Difficult Moments Back to the Old-School Camera
 How to Listen to Your Intuition PLUS: 6 Prints & Photo Booklet

At the end of the day, we can endure  much more than we think we can.FRIEDA KAHLO (1907-1954)

FLOW  
ENGELSTALIGE  

ISSUES 

LICENTIES  
DUITSLAND  

& FRANKRIJK

FLOW BOEKEN EN 
PRODUCTEN

Heel trots zijn we op het internatio
nale succes van Flow. Want Flow 
verschijnt in meer dan 39 landen, en 
inmiddels in 4 talen. De Engelstalige 
Flow wordt in Hoofddorp gemaakt 
met hulp van een enthousiast inter
nationaal team, en vervolgens wereld
wijd verspreid. In Australië, Amerika 
en Engeland bevinden zich vele fans, 
maar ook in Japan en Groenland 
vindt Flow gretig aftrek.

In Frankrijk en Duitsland verschijnt 
Flow in licentie. De teams in Parijs 
en Hamburg werken nauw samen 
met de redactie in Hoofddorp. 

Sinds 2016 maakt Flow boeken voor 
de Amerikaanse markt, uitgegeven 
door Workman in New York. Het eer
ste, A book that takes its time, werd 
gelijk een bestseller (meer dan 
200.000 verkocht). Onlangs verscheen 
Creativity takes courage. Flow maakt 
ook kalenders, stationery en guided 
journals voor de Amerikaanse markt.

In Nederland zijn de Flow Agenda  
en Scheurkalender elk jaar weer 
bestsellers.
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EINE ZEITSCHRIFT OHNE EILE, ÜBER KLEINES GLÜCK UND DAS EINFACHE LEBEN

Es ist gut, etwas Langsames zu tun,  

bevor man im Leben eine wichtige Entscheidung trifft.

PAULO COELHO
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3 LESEZEICHEN 
& HERBST-BLÄTTER- BUCH

FLOW 
 SOCIAL MEDIA

Flow is niet alleen groot in papier, 
ook online is het een van de sterkste 
merken. Flow staat op nummer 5 van 
de online magazinemerken (bron:  
Magazine Media Associatie, juli 2018). 
Alleen LINDA., Voetbal International, 
VTwonen en ELLE zijn groter. En Flow 
is een van de grootste magazine 
merken op Instagram met een kleine 
250.000 volgers.

Zo veel  
meer dan een 

magazine

    

  

5


