35.000

15.000

55.000

unieke bezoekers per maand

volgers op social media

paginaweergaven per maand

DE MISSIE VAN KLEINE WERELDREIZIGER

FAMILY TRAVEL BLOG EN REISCOMMUNITY

We laten ouders via onze blogs, foto's en socialmediakanalen zien hoe
fijn het is om samen met je kinderen de wereld te ontdekken.
Kleine Wereldreiziger gaat niet alleen over reizen, maar over genieten
met je gezin. Ver weg en dicht bij huis. Onze focus ligt op slow
traveling, actief zijn in de natuur, eten en kennismaken met andere
culturen, gewoonten en gebruiken.

Actuele informatie staat op https://kleinewereldreiziger.nl/samenwerken/

ADVERTORIALS & TRAVEL REPORTS
Je wilt dat wij je promoten bij Kleine Wereldreiziger? Nice! Bekijk onze tarieven en
neem contact met ons op wanneer je een serieuze adverteerder bent die weet dat
kwaliteit een prijs heeft. Onze content is altijd uniek door ons geschreven.

PRESS TRIPS
Onze team is beschikbaar om bestemmingen over de hele wereld te bezoeken.
We posten live onze bevindingen via de socialmediakanalen van Kleine
Wereldreiziger en schrijven na ons bezoek passende blogs over de bestemming,
accommodatie en/of activiteit.

PROMOTIE & FACEBOOK MARKETING
We kunnen een merk, bestemming, accommodatie of product op verschillende
manieren promoten. We denken graag mee binnen de gestelde doelen om het
maximale uit een campagne te halen. Wil je zichtbaar zijn op onze homepage? Een
pop-up hebben op een specifieke pagina? Gebruik maken van onze Facebook en
Instagrampromoties of op een andere manier samenwerken? We hebben een trouwe
achterban en nieuwsbrieven met een gemiddelde open rate van 40%.

LANGE TERMIJN CAMPAGNES
Het beste resultaat bereik je toch echt door het inzetten van een combinatie van
blogs, social media en advertenties over een langere periode. Dat is waar wij het
beste in zijn! Heb je interesse? Dan bespreken we graag de mogelijkheden met je om
vervolgens een passend voorstel op maat te maken.

SAMENWERKING MET KLEINE WERELDREIZIGER

REGIZIERDLEREW ENIELK TEM NEKREWNEMAS

FACTS & FIGURES

Sponsored content (12 maanden online)
Sponsored content (24 maanden online)
Sponsored content (unlimited online)

€ 300
€ 450
€ 700

SOCIAL MEDIA
Sponsored post Facebook (6,5K followers)
Sponsored post Instagram (10K followers)
Instagram Story

€ 150
€ 100
€ 250

NIEUWSBRIEF
1 nieuwsbericht in de nieuwsbrief (10.000 lezers)
1 nieuwsbericht in Kleine Wereldreiziger PLUS (1.000 leden)
1 dedicated nieuwsbrief (10.000 lezers)

€ 300
€ 250
€ 550

BANNERS (PRIJZEN PER 2 WEKEN)
Banner op de homepage (widescreen)
Banner onder ieder artikel
Banner boven ieder artikel

€ 150
€ 150
€ 400

ADS IN E-BOOKS (PRIJZEN PER 6 MAANDEN)
Hele pagina in e-book Nederland (30.000 downloads)
Halve pagina in e-book Nederland (30.000 downloads)

€ 800
€ 450

These prices are guidelines. Options for cooperation are not limited to our list. Please request an
offer for your campaign. Combined advertorials, socials and/or advertisements options are
discounted. The prices mentioned are exclusive of BTW/VAT.

RATE CARD 2021

REGIZIERDLEREW ENIELK DRAC ETAR

SPONSORED CONTENT DOOR ONS GESCHREVEN

CONTACT
MIREILLE STEEGMANS
KONINGSLOPER 2
5348 KT OSS
THE NETHERLANDS

MIREILLE@KLEINEWERELDREIZIGER.nl
+31 6 55 77 46 39
Our general terms and conditions apply to all our quotes, agreements and order confirmations.
These terms and conditions are on our website.

