We

Christmas

Christmaholic is dé plek voor kerstliefhebbers.
Op de blog, social media en in de wekelijkse
nieuwsbrief deel ik - samen met een groep
enthousiaste gastbloggers - ieder jaar van augustus
t/m december de allerleukste kerstideeën.
In het dagelijks leven ben ik blogtrainer,
schrijfcoach en tekstschrijver voor bedrijven. Maar
de laatste maanden van het jaar ben ik fulltime
bezig met mijn allergrootste passie: Kerst!
In deze mediakit vind je meer informatie over
het bereik van Christmaholic, de community en
de advertentiemogelijkheden. Heb je nog vragen?
Stuur me een mailtje via saskia@christmaholic.nl.
Ik hoor graag van je!

Vrolijke Kerstgroeten,
Saskia de Laat

Over Christmaholic

voor en door kerstfans

Christmaholic.nl is de grootste kerstblog

Maandelijks ontvangt Christmaholic tussen

van Nederland & België. Honderdduizenden

de 60.000 en 600.000 unieke bezoekers, met

kerstfans vinden er ieder jaar inspiratie voor

een piek vlak na Sinterklaas. De bezoekers zijn

de feestmaand. Ze lezen over de laatste

voornamelijk Nederlandse en Vlaamse vrouwen

trends in kerstdecoratie, het zelf maken van

van 25 tot 65 jaar. Christmaholic kent een

kerstversiering, de lekkerste kerstrecepten,

actieve Facebook community en een populair

originele cadeaus, leuke dingen om te doen en

Pinterest-account.

nog veel meer.

Bereik

550.000+
18.500+
16.000+
10.000+
8000+

Christmaholic

80% vrouwen

community

De Christmaholic-lezer is een vrouw
tussen de 25 en 65 jaar. Ze is een echte
shopaholic, creatief, gek op Kerst,
geïnteresseerd in decoratie en dol op

20% mannen

koken & bakken.

65+
jaar

55-64
jaar

9% 13%
18%
19%

45-54
jaar

18-24
jaar

22%
19%
35-44
jaar

25-34
jaar

Voordelige
Promotiepakketten

Small

Medium

Large

1 Gesponsord artikel

2 Gesponsord artikelen

1 Gesponsord artikel

1 Facebook post

2 Facebook posts

1 Shop- of eventverslag

Profiteer van 20% korting

Wil je er zeker van zijn dat je voor jouw
winkel, merk of event de aandacht van

inclusief prachtige foto’s
3 Instagram stories

6 Instagram stories

de Christmaholic-lezers grijpt? Kies dan
voor één van onze voordelige promotie-

2 Facebook posts
1 Nieuwsbriefpromotie

2 Nieuwsbriefpromoties

pakketten en krijg minimaal 20%

1 Instagram post

korting! Neem voor meer informatie of
een vrijblijvende offerte contact op met

6 Instagram stories

Saskia de Laat via info@christmaholic.nl
of bel +31 61 50 54 332.

2 Nieuwsbriefpromoties

vanaf

524,-

vanaf

999,-

vanaf

1.199,-

Pakketprijzen zijn exclusief BTW en reiskosten. Plaatsing op basis van beschikbaarheid.
Bovenstaande vanafprijzen gelden bij plaatsing in augustus of september 2020. Meer weten?
Bel of mail voor een vrijblijvende offerte.

Gesponsord artikel

Shopbezoek

Met een gesponsord artikel op Christmaholic zet je

Mag de Christmaholic-lezer jouw show, winkel of

jouw product, winkel, webshop of evenement in de

event écht niet missen? Boek dan een shopbezoek! Ik

spotlights. Deel inspiratie rondom je merk of event,

kom persoonlijk bij je langs en maak een uitgebreid

inclusief mooie foto’s en maximaal twee linkjes naar

tekst- en fotoverslag. De foto’s die ik maak, mag je

je eigen content. Op basis van jouw input schrijf ik het

ook gebruiken in je eigen communicatie. Liever een

artikel graag voor je.

videoverslag? Ook dat is mogelijk.

Zet jouw merk in de spotlights

Wij bezoeken je winkel of evenement

Gesponsord artikel met twee links
Bij plaatsing in aug/sep: € 349,95
Bij plaatsing in okt/nov/dec: € 424,95

Shopbezoek en -verslag
Bij plaatsing in aug/sep: € 649,95

Alle genoemde prijzen zijn excl. BTW

Alle genoemde prijzen zijn excl. reiskosten en BTW

Bij plaatsing in okt/nov/dec: € 799,95

Leaderboard

Rectangle

Banners

Leid kerstfans naar je website

Leaderboard (Formaat: 728 x 90 pixels)

Rectangle (Formaat 325 x 250 pixels)

Maatwerk

Het leaderboard is een grote

De rectangle is een rechthoekige

Het is ook mogelijk om een banner

horizontale banner bovenaan de

banner van 325 bij 250 pixels. Deze

te plaatsen op een andere plek op de

website. Je vindt het leaderboard op

banner is te vinden in de sidebar,

website, bijvoorbeeld onder elke blog

elke pagina, rechts naast het logo. Deze

rechts naast alle artikelen en pagina’s.

of binnen een specifieke categorie. We

banner valt erg op en staat garant voor

Alle genoemde prijzen zijn excl. BTW

gaan graag op zoek naar een oplossing
op maat. Neem voor meer informatie

hoge click through rates.

contact op met Saskia de Laat via
Bij plaatsing in aug/sep: € 159,95 per week
Bij plaatsing in okt/nov/dec: € 224,94 per week

Bij plaatsing in aug/sep: € 79,95 per week
Bij plaatsing in okt/nov/dec: € 99,95 per week

info@christmaholic.nl of +31 61 50 54 332.
Banners kunnen rouleren met max. 4 andere uitingen.

Nieuwsbrief

Bereik kerstfans in hun inbox

Elke week verstuurt Christmaholic een
nieuwsbrief naar duizenden abonnees.
Breng je merk of event onder de aandacht
van de lezers met een nieuwsbriefpromotie.

Facebook

Wij vinden je leuk

Promoot je merk, product, event of
Facebook-pagina in onze actieve Facebook
community voor optimale engagement.
Nieuwsbriefpromotie

Instagra�

Vertel je verhaal

Bij plaatsing in aug/sep: € 109,95
Bij plaatsing in okt/nov/dec: € 169,95
Promotie op Facebook
Bij plaatsing in aug/sep: € 109,95

Vertel jouw merkverhaal of breng je

Bij plaatsing in okt/nov/dec: € 169,95

kerstshow tot leven met een Instagrampromotie. Je inspireert direct duizenden
kerstliefhebbers.

Instagram Stories
Bij plaatsing in aug/sep: € 99,95
Bij plaatsing in okt/nov/dec: € 124,95

“ Dankzij de promotie op Christmaholic hebben we een groter bereik
dan voorheen en krijgen meer mensen een kijkje in ons
prachtige tuincentrum.”

“ Saskia bezocht onze winkel in Maastricht en schreef daarover
een enthousiast, boeiend en vermakelijk artikel dat leidde tot meer
verkopen via onze winkel en webwinkel.”

“ Door de promotie van mijn kerstproducten op Christmaholic heb
ik veel nieuwe klanten gekregen in mijn webshop. De Christmaholicbezoekers zijn gek op kerst, dus je hebt de juiste doelgroep te pakken! ”

Contact

Wil je meer weten?

Ben je geïnteresseerd in
een samenwerking? Heb
je vragen of opmerkingen?
Neem contact op met
Saskia de Laat.
+31 61 50 54 332
info@christmaholic.nl
www.christmaholic.nl

