
OVER REISWIJVEN

 Reiswijven.nl is een reisblog- en community,
voor en door Nederlandse reizigsters. We

inspireren andere reisliefhebbers met onze
beste reistips, reisroutes en hotspots voor de
mooiste bestemmingen in zowel binnen- als

buitenland. Sinds de oprichting in 2019
hebben we al meer dan 200 artikelen

gepubliceerd en is Reiswijven uitgegroeid
tot een goed bezochte reisblog met 

ruim 150.000 lezers per jaar!

Med�ak�t
& Ratecard
WWW.RE I SW I JVEN .NL

DOELGROEP

Ondanks de titel, is Reiswijven echt niet alleen
voor jonge meiden. Onze lezers zijn

gevarieerd in leeftijd, geslacht en locatie.

SAMENWERKEN

Wij staan altijd open voor voorstellen om jouw
bedrijf, accommodatie of activiteit in de

spotlight te zetten. Met hoge kwaliteit beeld,
een enthousiaste blog en plaatsingen op onze

socials helpen we jou de doelgroep te
bereiken! Eerder deden we dit voor o.a.

Glamp Outdoor Camp, de Volkswagenbus,
FINCH Hotel, Op Oost Texel, HelloZeeland &
Thanksforthetrip. Bekijk onze statistieken en

tarieven op de volgende pagina
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Nederland | 75%
België         | 8%
Overig        | 17%

https://reiswijven.nl/
https://reiswijven.nl/glamping-op-de-veluwe-de-ideale-staycation/
https://reiswijven.nl/ultieme-vrijheid-met-een-volkswagen-camper-op-pad-in-nederland/
https://reiswijven.nl/stedentrip-deventer-winterse-sferen-rond-de-kerst/
https://reiswijven.nl/op-oost-texel/
https://reiswijven.nl/mini-staycation-slapen-in-een-tiny-house-in-zeeland/
https://reiswijven.nl/kom-volledig-tot-rust-op-een-corona-proof-retraite/
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REISWIJVEN WEBSITE

12.750+ Maandelijkse weergaven
8.500+ Unieke bezoekers

Best gelezen blog: 33.500+ lezers

REISWIJVEN SOCIALS

3.750 volgers (+4.250 p.a.)

5.500-11.000 weergaven

850 volgers

450.000 maandelijkse kijkers

200-250.000 views per pin

350 volgers

50-200 weergaven

BACKLINKS

BLOGS

ADVERTENTIE BANNERS

1 backlink in bestaand artikel.            € 75,-
3 backlinks in bestaande artikelen     € 199,-

Alle links blijven permanent op de site staan

Vermelding met link in Hotspots lijst  €150,-
Plaatsing aangeleverde blog             €250,-
Plaatsing door ons geschreven blog  €350,-

Blogs incl. maximaal 3 backlinks

Banner in bestaande blog p/m         €100,-
Banner in Sidebar* 1 maand.             €200,-
Banner in Sidebar* 3 maanden         €500,-

*Sidebar is zichtbaar op alle blogs
 

Alle tarieven zijn excl. BTW

https://www.instagram.com/reiswijven
https://www.facebook.com/ReiswijvenNL
https://nl.pinterest.com/reiswijven
https://reiswijven.nl/
https://reiswijven.nl/15x-bijzondere-overnachtingen-in-nederland/
https://www.instagram.com/marcella.vb/?hl=nl

