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Missie, doelgroep & profiel

Missie
WONEN.nl helpt mensen om van hun huis 
hun droomhuis te maken! Dat doen we op de 
volgende manier: 

• Prikkelen met nieuws
• Inspireren met sfeerbeelden
• Informeren met uitgebreide blogs en artikelen
• Bezoekers kunnen reageren op artikelen en er 

reviews over schrijven
• Verwijzen naar relevante dieptelink op de 

website van de klant

Mensen die verhuizen, verbouwen of hun 
huis willen veranderen en hiervoor behoefte 
hebben aan nieuws, inspiratie en informatie. 
We binden onze bezoekers aan ons door 
middel van het WONEN.nl profiel.

Doelgroep

Met het WONEN.nl profiel genereren we 
relevante data van onze bezoekers. Zo 
weten we precies waar de interesses liggen 
en kunnen we hier gericht campagnes voor 
maken.

WONEN.nl profiel

Reden van bezoek
Inspiratie 32%
Nieuws 27%
Informatie 41%

Geslacht bezoeker
Vrouw 71%
Man 29%

Leeftijd bezoeker
0 – 20 jaar 9%
20 – 40 jaar 12%
40 – 50 jaar 32%
50 – 60 jaar 32%
Ouder dan 60 jaar 15%

Bezoekersprofiel

Gezinssituatie
Alleenstaand 11%
Samenwonend zonder kinderen 39%
Samenwonend met kinderen 50%

Gemiddeld jaarinkomen
Lager dan € 25.000,-  15%
Tussen de € 25.000,- en € 55.000,-  52%
Boven de € 55.000,-  33%
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Gemiddeld genomen heeft WONEN.nl 90.000 
unieke bezoekers per maand met ruim 
40.000 nieuwsbriefabonnees. Onze sociale 
media kanalen worden door minimaal 45.000 
mensen gevolgd. Onze bijlage in de regionale 
krant betreft een oplage van 120.000.

Bereik

WONEN.nl heeft een Page Authority 
van 50 en een Domain Authority van 53. 
Daarnaast heeft de website een TrustFlow 
van 30 en een Citation Flow van 31. 
Dit zijn zeer goede waardes voor o.a. 
zoekmachine-optimalisatie (seo).

SEO-waardes

• Unieke bezoekers per maand 90.000
• Nieuwsbriefabonnees 40.000
• Volgers op social media 45.000
• Oplage regionale krant 120.000

• Page Authority 50
• Domain Authority 53
• TrustFlow 30
• Citation Flow 31

Gemeten op 1-10-2018

Statistieken

Social MediaViews & kliks

WONEN.nl biedt een uitgebreid statistiekenoverzicht. Na het koppelen van 
je account, kun je eenvoudig zien hoeveel views en kliks je artikelen hebben 
gegenereerd. Daarnaast geven we weer in welke social media kanalen wij je 
artikelen gepromoot hebben en wat dit heeft opgeleverd. Bovendien sturen 
we je elke maandag een overzicht van de resultaten van je abonnement tot 
op dat moment. Zo maken we dus alles inzichtelijk!

Resultaten
Overzicht
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Netwerk

Content
Content op de website vormt de basis van WONEN.nl. Zo kun 
je eenvoudig artikelen plaatsen, inclusief sfeerfoto’s en video’s. 
Op deze manier creëer je waardevolle backward links naar 
je eigen website. Daarnaast hebben we de beschikking over 
verschillende kanalen binnen ons WONEN.nl-netwerk om je 
artikelen extra te kunnen promoten.

Content

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief
De nieuwsbrief wordt wekelijks verstuurd naar onze abonnees. 
Elke nieuwsbrief bestaat uit drie thema’s. Het is mogelijk om 
binnen deze thema’s een positie te reserveren voor jouw artikel.

Social Media

Social Media
WONEN.nl is actief op Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram 
en Google+. In deze kanalen plaatsen wij dagelijkse de leukste 
producten, nieuwtjes en tips op interieurgebied. Ook jouw 
artikelen kunnen we hierin promoten.

Regionale krant

Regionale krant
WONEN.nl komt als bijlage uit in diverse regionale weekbladen 
in de regio Noord-Holland. In de loop van 2019 zal dit uitgebreid 
worden naar meer regio’s. De oplage is op dit moment 120.000 
exemplaren via huis-aan-huis verspreiding. Met een 1/8 pagina 
advertentie in deze bijlage kun je jouw bedrijf (of je lokale 
dealer) promoten.

Banner
Het is mogelijk door de hele website een Medium Rectangle 
Banner te plaatsen. Deze wordt op de homepage getoond, op de 
relevante categorieën en op onze eigen blogs.Banner
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Marketingcampagnes

Business +BusinessExtra +Extra

CONTENT ONBEPERKTONBEPERKTONBEPERKTONBEPERKT20

Basis

6x4x3x2x1xNIEUWSBRIEF

6x4x3x1x-SOCIAL MEDIA

40.00020.000---BANNER 
(IMPRESSIES)

870.000560.000335.000205.000120.000BEREIK 
(PERSONEN)

€ 600,- € 1.025,- € 1.675,- € 2.800,- € 4.350,-
per jaar per jaar per jaar per jaar* per jaar*

*Betalen per kwartaal mogelijk.

Naast bovenstaande campagnes zijn er ook online 
marketingcampagnes op maat mogelijk. Deze campagnes 
worden volledig afgestemd naar jouw wensen en budget. 
Vraag naar de mogelijkheden. 

Custom made campagnes

2x1x---REGIONALE 
KRANT

Heb je moeite met het schrijven van artikelen die leuk 
zijn om te lezen en ook nog eens goed teruggevonden 
worden? Of wil je graag een video van je producten of 
bedrijf? Onze redactie kan je hierbij helpen! 
Vraag naar de mogelijkheden.

Hulp nodig met content?

Alle prijzen zijn gebaseerd op € 5,- CPM.


