
Met de site Gezondblog, de mailinglist en onze social media

kanalen hebben we een groot bereik in Nederland.

De doelgroep zijn vrouwen en mannen tussen de 25 en 55 jaar

die gezondere en bewustere keuzes willen maken. Het is

mogelijk om uw bedrijf of product onder de aandacht te brengen

via een gesponsord bericht (advertorial), een review en/of een

winactie. We plaatsen alleen berichten die passen bij  de

doelgroep, waarde toevoegen voor onze volgers en waar we

achter kunnen staan.
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Persoonlijke ontwikkeling, gezondheid en bewustwording, dat zijn

de drie woorden die goed weergeven wie ik persoonlijk ben.

 

Met Gezondblog wil ik samen met mijn gastbloggers de lezer

stimuleren naar een gezondere en bewustere ‘lifestyle’ met als

hoofddoel dat je je weer "lekker in je lijf" gaat voelen. Dit hoeft

overigens niet te betekenen dat je alleen maar mager en vetarm

eet en altijd op dieet bent. Ook niet dat je jezelf elke dag naar de

sportschool moet slepen om daar een paar uur zwetend door te

brengen. Maar gewoon kleine veranderingen die je weer laten

stralen.

D I T  B E N  I K !

Over 



WINACTIES
DELEN = LEUK

Een combinatie met een winactie, welke op alle

socialmediakanalen door ons wordt gedeeld, werkt

meestal goed. Door het delen en liken krijgt het

gepromote product steeds meer zichtbaarheid.

FOTO'S
HERKENBAAR EN PERSOONLIJK

De foto's bij de blogposten worden nomaliter door

onszelf gemaakt in huiselijke sfeer. Indien gewenst

kunt u die ook gebruiken voor andere doeleinde met

een kleine verwijzing naar Gezondblog daarbij.
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We hebben onder andere samen gewerkt met:Eerdere  samenwerkingen

S T A A T  U W
B E D R I J F  H I E R
S T R A K S  O O K

T U S S E N ?


