Travel

VAKANTIE!

Vakantie met het gezin betekent voor onze volgers ook vakantie voor
het héle gezin. Onze moeders gaan op zoek naar een plek waar de
kindjes zich zullen vermaken, maar waar zij minstens zoveel kunnen
genieten. Geen grootschalige hysterie, maar unieke plekken op
bijzondere locaties. Dit is DE reden dat mama’s ons volgen. Elke
nieuwe bestemming die we op de site plaatsen, kan dan ook altijd
rekenen op een warm welkom op onze social kanalen.
Economisch relevante doelgroep (werkende ouders)
Spot-on in het hart van de doelgroep
Een jaar lang op mamagoeshere.com

Jouw bestemming op mamagoeshere.com

Past jouw vakantiebestemming helemaal bij onze volgers? Laat het ons
weten! Stuur een mail naar join@mamagoeshere.com.

Lidmaatschap €95,- (vaste prijs, geen commissie)

Voor slechts € 95 euro per jaar ben je lid en profiteert jouw accommodatie
al van de voordelen van MamaGoesHere.com. Je krijgt een eigen pagina
met een directe link naar je eigen website. Ook vermelden we jouw
accommodatie als alternatief bij andere accommodaties die lijken op die
van jou. Je betaalt een vaste prijs per jaar, geen commissie per boeking (!).
Bovendien krijg je door lid te worden, toegang tot de verschillende
promotiemogelijkheden die MamaGoesHere.com biedt.

Promotiepakket €175,-

Wil je meer? Kies dan direct bij het afsluiten van het lidmaatschap voor een
promotiepakket. Dit pakket is inclusief 1 Instapost, 1 Facebookbericht, 1
nieuwsbriefbericht, 1 week op de homepage en 20% korting op alle extra
promotieactiviteiten. Het pakket is € 355 euro waard en kost slechts €175,op het moment dat je lid wordt.

Nog niet getipt? Vind een testgezin via MamaGoesHere

Heeft nog niemand jouw geweldige accommodatie getipt? Dan werken we
graag met jou samen om een gezin te vinden dat jouw accommodatie komt
testen. Laat ons weten welke gratis mini-vakantie wij mogen verloten onder
onze volgers. Wij maken hier een mooie pagina van en promoten de loting via
onze social kanalen en in onze nieuwsbrief. Je betaalt alleen € 50 advertentiebudget. De winnaar van de loting mag jouw bestemming testen en tippen
op MamaGoesHere. Onze ervaring leert dat een bericht over zo’n winactie al
direct voor mooie reclame en bekendheid zorgt.

Specials

Pasen, kerst, vakanties – rondom vakanties en feestdagen geven we
vaak speciale edities uit die we extra promoten.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op mamagoeshere.com
Meer weten? Leuk! We horen graag van je via join@mamagoeshere.nl of bel 06-38305880

Extra
promotie
voor jouw
vakantie
bestemming
INSTAGRAM

BANNER OP
MAMAGOESHERE

FACEBOOK

Post op Instagram
Instapost: €60,(inclusief €15,ad budget)

Een banner in de unieke
stijl van MamaGoesHere.
Pál op de homepage van
onze website. Niet te
missen.
€65,- per banner
per week

Facebook bericht
€150,- (incl. €25,ad budget)

Story op Instagram
Instastory: €50,-

ADVERTORIAL MAMAGOESHERE.COM
Naast onze redactionele verhalen, schrijven we ook
in opdracht voor mooie accommodaties, merken
en uitjes die bij ons passen. Deze verhalen
brengen wij onder de aandacht via Instagram,
onze nieuwsbrief en Facebook.
€285,- per advertorial (incl. €50 ad budget)

NIEUWSBRIEF
Bericht in onze nieuwsbrief
€100,-

Alle genoemde prijzen
zijn exclusief btw.

Facts & figures
GOOGLE IS ONZE
BESTE VRIEND!

Wij creëren een zo relevant mogelijk aanbod van
verhalen, producten en reizen voor onze bezoekers.
Dat wij hier in slagen blijkt niet alleen uit onze snelle
groei, maar ook uit onze Google ranking op voor ons
relevante zoekwoorden:
•
•
•
•
•
•
•

Vakantie met kinderen (ranking 1 tot 3)
Kindervakanties (ranking 1 tot 3)
Kindvriendelijke vakanties (ranking 1 tot 3)
Kindvriendelijke vakantie Italie (ranking 1 tot 2)
Kindvriendelijke vakantie Spanje (ranking 1 tot 2)
Kindvriendelijke vakantie Frankrijk (ranking 1 tot 3)
Kindvriendelijke vakantie Griekenland (ranking 2 tot 3)
Of Google zelf even!

•

Kindvriendelijke resorts (ranking 3 tot 4)

75% van de
bezoekers
zijn hoger
opgeleide
werkende
moeders ••
•
•

18.000 bezoekers per maand
76% iPhone gebruiker
90% moeder
65% woont in de Randstad

Unieke multimediale
aanpak
Wij zijn waar onze doelgroep is. We
investeren in een sterke, relevante
aanwezigheid op Facebook, Instagram,
Google en via onze eigen nieuwsbrief
en website:
•
•
•
•

Facebook 21.000 volgers
Instagram 4.700 volgers
Nieuwsbrief 3.500 inschrijvingen
Eigen website 5.500 accounts

Contact
Meer weten? Leuk! We horen graag van je via join@mamagoeshere.nl
of bel 06-38305880.

