
 

 

 

MEDIAKIT 

Thema’s op de blog: Food, Travel, lifestyle and Family 

  
DOELGROEP 
 

De doelgroep voor Mamameteenblog.nl bestaat hoofdzakelijk uit vrouwen in de leeftijd van 

20 – 55 jaar met kinderen. 

 

STATISTIEKEN 

 

De statistieken zijn afkomstig uit Google Analytics en dateren van de maand november 2016. 

Unieke bezoekers: 

11.134 

Pageviews: 

20.963 

 

Twitter: 982+ 

Instagram: 3633+ 

Facebook: 809+ 

Bloglovin’: 422+ 

Pinterest: 673+ 

Google+: 89+ 

LinkedInn: 280+ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

https://twitter.com/mamameteenblog
https://www.instagram.com/mamameteenblog.nl/
https://www.facebook.com/mamameteenblog/
https://www.bloglovin.com/blogs/mama-met-een-blog-11088843
https://nl.pinterest.com/MrsBB75/
https://plus.google.com/u/0/110630149662260491303
https://nl.linkedin.com/in/barbara-barendse-29098326


 

 
 
 
 
 
OPTIES VOOR SAMENWERKEN 
 

Ik heb onder andere samengewerkt met: 

 Asus Benelux 

 Duifhuizen 

 Emob.eu 

 Esprit.nl 

 eZwangerschapskalender 

 ING 

 Kidsgigant 

 Kindje Op Komst, hier en hier 

 Lucardi 

 Mymepal 

 Newpharma 

 Olliewood 

 Photogifts.nl 

 Sukhi.nl 

 

PERSEVENT / PERSREIS 

Het is altijd enorm leuk om uitgenodigd te worden voor een persevent of persreis. Indien het 

aansluit op de thema’s van de blog en het past in de agenda zal ik zeker mijn best doen om 

aanwezig te zijn. Het is altijd leuk om nieuwe merken te leren kennen of om nieuwe dingen 

te ontdekken voor mezelf en mijn lezers. Dit kan zowel met als zonder kind. 

WINACTIE 

Winacties zijn populair bij mijn doelgroep. Niet alleen is het leven met kinderen vaak al duur 

genoeg, maar het zit een beetje in de “Nederlander” om gek te zijn van gratis dingen! 

Winacties worden altijd gedeeld via andere Social Media, waaronder Facebook, Twitter en 

Instagram.  

Bij een winactie wordt er een product of dienst beschikbaar gesteld. In de aankondiging 

wordt er in de inleiding een beschrijving van de te winnen product / dienst gegeven en 

worden de voorwaarden vermeld. Om te winnen moeten winnaars minimaal een reactie met 

een geldig e-mailadres achtergelaten. Winacties worden zo laagdrempelig mogelijk 

gehouden, daardoor is het niet mogelijk om extra voorwaarden te eisen als 

Facebook pagina’s liken of inschrijven op nieuwsbrieven van bedrijven. Na afloop van de 

afgesproken periode, over het algemeen een week, ontvangt de winnaar een mailtje. 

Voor een winactie geldt: een sample ter review en het weg te geven product. 

 

 

 

https://mamameteenblog.nl/asus-vivo-minipc-vm62n-review/
https://mamameteenblog.nl/schooltas-van-duifhuizen/
http://mamameteenblog.nl/speelgoed-kinder-werkbankje/
http://mamameteenblog.nl/?blogger=http://www.mamameteenblog.nl/2015/11/kledinginspiratie-voor-onze-kleine-man.html
http://mamameteenblog.nl/2015/01/ezwangerschapskalender/
http://mamameteenblog.nl/sponsered-video-huis/
https://mamameteenblog.nl/een-kinderbed-voor-liam/
http://mamameteenblog.nl/2014/12/mamablad-kindje-op-komst/
http://mamameteenblog.nl/2014/09/mamablad-kindje-op-komst-2/
http://mamameteenblog.nl/2015/08/gelukkig-getrouwd-leuke-winactie-van-lucardi/
http://mamameteenblog.nl/?blogger=http://www.mamameteenblog.nl/2015/01/review-mymepal-brooddoos-en-winactie.html
https://mamameteenblog.nl/louis-widmer-remederm-review/
https://mamameteenblog.nl/olliewood-nl-kinderkleding/
http://mamameteenblog.nl/?blogger=http://www.mamameteenblog.nl/2014/12/review-photogiftsnl-en-winactie.html
https://mamameteenblog.nl/welk-vloerkleed-jou-voorkeur/


 

 

REVIEW 

Voor een review wordt er een sample toegestuurd of dienst geleverd. De keuze van een 

product gaat altijd in overleg. Dit wordt dan getest; na afloop volgt er een eerlijke recensie. 

Hierin wordt een objectieve beschrijving van het product opgenomen, aangevuld met mijn 

ervaringen. Afhankelijk van de waarde van het product kan er om een aanvullende 

vergoeding gevraagd worden. 

Voor webshops wordt er de mogelijkheid geboden om een shoptegoed af te spreken. Voor dit 

bedrag kan er vervolgens geshopt worden, waardoor het zeker is dat de producten goed 

aansluiten bij de leefwereld van mij en/of mijn gezin. Natuurlijk is het mogelijk om in overleg 

er één of twee produkten uit te lichten. 

Mocht er sprake zijn van een negatieve review, dan overleg ik of er toch behoefte is aan 

publicatie of dat er liever vanaf wordt gezien. Ik ga mijn lezers niets aanbevelen waar ik niet 

achter sta. Een review kan verpakt worden in een redactioneel artikel of een story tell 

wanneer dat een meerwaarde kan geven aan het product. Daardoor is de kans groter dat het 

ook daadwerkelijk gelezen wordt en sneller teruggevonden wordt via google. 

 

 

ADVERTORIAL / REDACTIONEEL ARTIKEL 

Een advertorial is een redactioneel artikel dat geschreven wordt met een of twee linkjes naar 

een bepaalde website, waardoor deze hoger in de zoekresultaten van Google verschijnt. 

Gelijkertijd dus een stukje linkbuilding. De teksten worden altijd door Barbara zelf 

geschreven, echter kan het onderwerp in overleg afgestemd worden. De prijzen hiervoor 

beginnen al bij €75,- exclusief btw. Bij meer dan twee linkjes, of meerdere correctie-rondes 

komt hier een bedrag bovenop. 

Linkruil is geen optie. Dit doet beide sites alleen maar schade, sinds de Penguin updates. 

 
 
CONTACTGEGEVENS 
 

MAMAMETEENBLOG.NL 
TOMATENSTRAAT 170 
2564CX 
DEN HAAG 
06-17421747 
MAILADRES: INFO@MAMAMETEENBLOG.NL 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
VOORWAARDEN 
 
 

 Mamameteenblog.nl maakt alleen gebruik van unieke content op de website. Persberichten kunnen 
aanleiding geven tot een artikel, maar worden nooit direct geplaatst. 

 De artikelen bevatten minimaal 300 woorden, maar hebben een gemiddelde rond de 600 of meer 
woorden. 

 Mamameteenblog.nl plaatst per artikel maximaal 2 linkjes; meer linkjes zijn mogelijk tegen extra 
betaling. 

 De linkjes zijn altijd no-follow, of dit moet anders afgesproken zijn. 

 Reviews worden altijd naar waarheid verwoord. Mocht u een concept vooraf willen ontvangen dient 
u dit zelf kenbaar te maken. 

 De afbeeldingen die gebruikt worden in een artikel worden door mijzelf verzorgt, of worden door de 
samenwerkende partij verstrekt. 

 Bij het schrijven van een artikel wordt er rekening gehouden met SEO en wordt er naar een 
optimaal resultaat gestreefd met behulp van een SEO-plugin. 

 In artikelen waar sprake is van een vergoeding in natura of monetair wordt er overeenkomstig de 
Social Media Code een melding gemaakt onderaan het artikel.  
 

 Een artikel verschijnt bovenaan de homepage en zakt iedere dag een stukje naar beneden. 
Gemiddeld blijft het een week op de voorpagina staan. 

 De artikelen blijven onbeperkt toegankelijk via het archief of de zoekfunctie. 

 De betaling dient binnen 30 dagen na publicatie overgemaakt te zijn op het aangegeven 
rekeningnummer. Zo niet, kunnen er extra kosten in rekening worden gebracht en wordt 
overgegaan tot verwijdering van het artikel. 

 Mamameteenblog.nl behoudt zich het recht voor om winacties, reviews of advertorials te weigeren. 

 Er wordt altijd maximaal 1 winactie tegelijk georganiseerd; dit zodat de aandacht niet gedeeld 
hoeft te worden. 

De voorwaarden en tarieven worden in overleg definitief vastgesteld. 
 


