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Christmaholic
Ho ho hallo!
Wat leuk dat je deze Mediakit
bekijkt! Voor het geval je het niet
wist: ik ben Saskia de Laat, al 36
jaar de enige echte Christmaholic.
Christmaholic.nl is dé plek voor
kerstfanaten. Op de blog, via mijn
social media en in de wekelijkse
nieuwsbrief deel ik ieder jaar van
september t/m december de
allerleukste kerstideeën met een
steeds grotere groep liefhebbers.
In deze mediakit vind je meer
informatie over het bereik van
Christmaholic, de community en
natuurlijk de mogelijkheden op het
gebied van samenwerken.
Heb je nog vragen? Stel ze dan
zeker! Stuur een mailtje naar
samenwerken@christmaholic.nl.
Ik hoor graag van je!
Kerstgroetjes,
Saskia

Community
Christmaholic.nl is de grootste
kerstblog van Nederland & België.
Honderdduizenden kerstfans vinden
er ieder jaar inspiratie voor de
feestmaand. Ze lezen onder andere
over de laatste trends in kerstdecoratie
en het zelf maken van kerstversiering.
Maar ook over originele cadeaus,
heerlijke recepten, leuke kerstige
dingen om te doen, winkels om te
bezoeken en nog veel meer gezelligs!
Maandelijks ontvangt Christmaholic
tot 600.000 unieke bezoekers,
voornamelijk Nederlandse en
Vlaamse vrouwen van 25 tot 65 jaar.
Christmaholic kent een actieve
Instagram & Facebook community en
een populair Pinterest-account.
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Samenwerken
Ben jij verantwoordelijk voor de
promotie van een winkel, product,
evenement, stad of bedrijf in relatie
tot de feestdagen? En heb je
interesse om met mij samen te
werken? Dat lijkt me hartstikke leuk!
De afgelopen 12 jaar heb ik hele
leuke projecten mogen doen met
uiteenlopende tuincentra, winkels,
merken, steden en andere
organisaties. Hieronder vind je een
selectie van mijn partners!

Mogelijkheden
Heb je interesse in de promotie
van jouw merk, bedrijf, winkel,
evenement of locatie op de
kanalen van Christmaholic?
Voordelig samenwerken
Natuurlijk is het mogelijk om losse
promoties af te nemen, zoals een
Instagram Reel of een gesponsord
blog-artikel. Maar mijn
promotiepakketten zijn wellicht
interessanter! Je profiteert dan
altijd van minimaal 20% korting.
Christmaholic op locatie
Wil je graag dat ik bij jou langskom
voor een bezoek aan je winkel,
evenement, stad of locatie? Dan is
een sfeerverslag de juiste keus!

Op de volgende pagina's vind je
meer informatie over de diverse
mogelijkheden & bijbehorende
tarieven. Wil je meer weten over de
voorwaarden en beschikbaarheid
of wil je een offerte ontvangen?
Stuur dan een mailtje naar
samenwerken@christmaholic.nl
.

Small

Promotiepakketten
Gesponsord blogartikel door Saskia geschreven
incl. 2 do follow links
1 post op Facebook
1 post in de nieuwsbrief
3 stories op Instagram

Medium

Beeldmateriaal zelf aanleveren!

€749,-

Gesponsord blogartikel door Saskia geschreven
incl. 2 do follow links
Kleine fotoshoot: min. 3 foto's door Saskia
1 post op Facebook
1 post in de nieuwsbrief
3 stories op Instagram
1 post op de Instagram feed

Large

€899,-

2x gesponsord blogartikel door Saskia
geschreven, incl. 2 do follow links
2x post op Facebook
2x post in de nieuwsbrief
2x 3 stories op Instagram
2x post op de Instagram feed
2x kleine fotoshoot: min. 3 foto's

€1649,-

Sfeerverslag
Eén van de meest populaire items op Christmaholic.nl
is het foto- of videoverslag. Samen met één van mijn
teamgenoten kom ik graag naar jouw winkel, stad of
evenement om de sfeer vast te leggen. Dat kan in een
uitgebreid fotoverslag, videoverslag of allebei!
Nieuw dit jaar is de combinatie van een fotoverslag +
een korte video-impressie in de vorm van een Instagram
Reel (verticale video van max. 60 seconden).
Let op! Ik heb zéér beperkte ruimte voor evenement& winkelbezoeken in de periode oktober t/m december.
Reserveer je tijdslot dus tijdig.

Kerstmarkt
Aken

Tuincentrum
de Driesprong

Sfeerverslagen

Fotoverslag
Bezoek van maximaal maximaal 2,5 uur
Fotoverslag op Christmaholic met min. 10 foto's
Post op Instagram
3 stories op Instagram
Post op Facebook
Post in de nieuwsbrief
Incl. max. 3 uur reistijd, excl. brandstofkosten

€999,-

Fotoverslag + Reel
Bezoek van maximaal maximaal 3 uur
Fotoverslag op Christmaholic met min. 10 foto's
Videoverslag Instagram Reel van max 60 sec.
3 stories op Instagram
Post op Facebook
Post in de nieuwsbrief
Incl. max. 3 uur reistijd, excl. brandstofkosten

€1199,-

Sfeerverslagen

Videoverslag
Bezoek van maximaal 3 uur
Videoverslag op YouTube van minimaal 4 mins.
Video post op Christmaholic.nl
Post op Instagram
3 stories op Instagram
Post op Facebook
Post in de nieuwsbrief
Incl. max. 3 uur reistijd, excl. brandstofkosten

€1499,-

Video + fotoverslag
Bezoek van maximaal 4 uur
Fotoverslag op Christmaholic met min. 10 foto's
Videoverslag op YouTube van min. 4 mins.
Post op Instagram
3 stories op Instagram
Post op Facebook
Post in de nieuwsbrief
Incl. max. 3 uur reistijd, excl. brandstofkosten

€1799,-

Advertentiemogelijkheden

Heb je meer interesse in een losse promotie op één van mijn
kanalen? Ook dat kan! Hieronder vind je een overzicht van de
overige advertentiemogelijkheden en bijbehorende tarieven.

Gesponsord artikel

€ 479,-

Gesponsorde video

vanaf € 999,-

Leaderboard banner

€ 234,- p/w

Rectangle banner

€ 99,- p/w

Facebook post

€ 179,-

Nieuwsbrief post

€ 179,-

Instagram Stories (reeks)

vanaf € 229,-

Instagram Reel (korte video)

vanaf €449,-

Meer weten over de mogelijkheden, voorwaarden en
beschikbaarheid? Neem contact op met Saskia via
samenwerken@christmaholic.nl!

Vragen?

Saskia de Laat

samenwerken@
christmaholic.nl
+31 615054332

