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PLUS is een besloten omgeving waarin
we reislustige ouders met elkaar
verbinden, los van social media en
algoritmes. PLUS gaat verder waar onze
website stopt. Ouders die lid zijn
kunnen in PLUS onder andere direct
hun persoonlijke vakantievragen
stellen. Andere ouders, ons team en wij
zelf zijn dagelijks te vinden in onze
eigen community. Wij hebben zo één op
één interactie met onze leden.

Dit concept is uniek in Nederland. Door
gebruik van de PLUS community krijgen
ouders veel meer persoonlijke tips en
bovendien is informatie veel meer
toegespitst op de vakantievraag. Leden
krijgen extra's zoals korting bij onze
partners, downloads, moodboards en
andere PLUS-informatie.

De wereld ontdekken
ver weg én dicht bij huis!

Kleine Wereldreiziger begon in 2012 als één van de eerste family travel blogs in
Nederland. Mireille Steegmans - nog steeds de eigenaresse- begon al in 2004
met bloggen tijdens haar studie. Zij is afgestudeerd bachelor in communicatie,
auteur en ze werkt sinds 2008 in de wereld van online marketing. Samen met
haar gezin ontdekt zij de wereld: ver weg én ook dicht bij huis. 

Wij moedigen andere ouders aan om de
wereld te bekijken door de ogen van
hun kinderen. Kleine Wereldreiziger
gaat over reizen en over genieten met
je gezin. Onze focus ligt op slow
traveling, actief zijn in de natuur, eten
en kennismaken met andere culturen.

Wij ondersteunen reislustige ouders op
verschillende manieren bij het plannen
van de volgende gezinsvakantie. Wij
schrijven blogs en publiceren onze
eigen e-books met praktische
informatie, tips en persoonlijke
ervaringen. Onze verhalen worden
altijd ondersteund door fotografie. Dat
is de kern van Kleine Wereldreiziger. In
2021 lanceerden we Kleine
Wereldreiziger PLUS, onze eigen
besloten community. 

https://nl.linkedin.com/in/mireillesteegmans
https://kleinewereldreiziger.nl/plus/
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CONTACT

What's in it for you?
Wij willen graag win-winrelaties voor
de lange termijn creëren. Simple as
that! We bieden meerdere opties aan
om het waardevolle publiek van
bereisde gezinnen te bereiken.

Kleine Wereldreiziger heeft een
groeiende groep met modaal- en
bovenmodaal verdienende ouders.
73,8% van onze bezoekers is vrouw.
Onze lezersgroep heeft een passie voor
reizen, het buitenleven, eten,
duurzaamheid, sport en natuurlijk het
gezin. Ze zijn gemiddeld tussen de 26
en 45 jaar oud. Wij hebben
Nederlandstalige bezoekers uit
Nederland (75%) en België (14%). 

Wij zijn zeer sterk in SEO en Facebook
marketing en bereiken een groot
publiek van ouders in Nederland en
België die geïnteresseerd zijn in ons
persoonlijk reisadvies.

Onze lezers reizen op basis van de
aanbevelingen in onze e-books, blogs
en tips in de PLUS community. Zij
hebben interesse in onze reiservaringen
uit de eerste hand en waarderen onze
eerlijke informatie.

Kleine Wereldreiziger kan een merk,
bestemming, accommodatie of product
in de spotlight zetten. Dat doen we via
ons eigen kanaal met kwaliteitsblogs,
productreviews, e-books en op basis
van persreizen. Wij maken succesvolle
social mediacampagnes via Facebook
en Instagram en zijn eerlijke reviewers
en toegewijd ambassadeurs. Daarnaast
schrijven wij blogs voor andere
kanalen.

Weet je niet waar te beginnen of heb je
een idee dat je wilt bespreken? Neem
contact op, dan komen we samen tot
een geweldige campagne.

https://kleinewereldreiziger.nl/blog


STATISTIEKEN
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u n i e k e  b e z o e k e r s
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SOCIAL MEDIA

i n s t a g r a m
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f a c e b o o k
b e r e i k  2 0 2 1

p i n t e r e s t
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Over ons

SAMENWERKINGEN & PARTNERS

In 2021 hebben meer dan 60.000
ouders de gratis Nederland special
voor gezinnen gedownload.

Kleine Wereldreiziger PLUS heeft
5.000+ leden

De online reisgids Nederland met
kinderen -inclusief gratis app-
werd meer dan 1.500 keer verkocht.

Kleine Wereldreiziger lanceerde tot
nu toe 10 e-books en specials.

Wij vinden het belangrijk dat
samenwerkingen gelijkwaardig zijn.
Onze content is altijd uniek en door
onszelf geschreven. Wij behalen de
beste resultaten als we campagnes
kunnen uitvoeren over een langere
periode waarbij we een combinatie van
onze communicatiemiddelen inzetten.
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