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MEDIAKIT
Ouderblog.be is een onafhankelijk platform dat er is voor alle ouders
en zich niet richt tot enkel de mama’s of de papa’s. Daarnaast zijn
ook ouders in spé, grootouders en bij uitbreiding iedereen welkom op
Ouder Blog.
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OVER OUDER BLOG
Over Ouder Blog
WAT IS OUDER BLOG?
Ouder Blog is gestart in 2014 als een informatieve site die ouders van kinderen in de leeftijd 0-16 op
regelmatige basis nieuws brengt op vlak van uitstapjes, lectuur, films, muziek, mode, enz. Ouderblog.be
is een onafhankelijk platform dat er is voor alle ouders en zich niet richt tot enkel de mama’s of de
papa’s. Maar naast zijn ouders in spe, grootouders en bij uitbreiding iedereen welkom op Ouder Blog.

REDACTIE
De redactie bestaat momenteel uit Jeroen Herrie en Stephanie Wallecam. Nieuwe redactieleden zijn
steeds welkom om van Ouderblog.be een mooie community te maken voor en vooral door ouders.

GASTBLOGS
Naast een vaste redactie, zijn gastblogs ook steeds welkom. Gastblogs krijgen evenveel aandacht als
redactionele berichten en zijn steeds voorzien van de nodige credits.

VOORUIT KIJKEN
Na een eerste jaar waar Ouder Blog nog wat de weg moest zoeken in de niche van “Mama en Papa Blogs”
hopen we de komende maanden en jaren een gevestigde waarde te worden met stijgende
bezoekersaantallen op de website, alsook op onze sociale media
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STATISTIEKEN OUDER BLOG
Statistieken Ouder Blog
WEBSITE
De website is actief sinds april 2014. Deze eerste maand zonder actieve reclame haalden we 74 unieke
bezoekers. Na een maand verdubbelde reeds het aantal bezoekers. Sinds dien bleven de bezoekers
maand na maand stijgen. Midden 2016 haalde Ouder Blog ruim 1400 unieke bezoekers per maand.
De meeste bezoekers zijn vrouwen in de leeftijdscategorie 25 tot 34 jaar. Zij zijn vooral afkomstig uit
Belgie. Dit naast een groot aantal bezoekers uit Nederland.

FACEBOOK
Sinds november 2014 heeft Ouder Blog ook een eigen Facebook-pagina. Momenteel tellen we een kleine
100 ‘vind-ik-leuks’ op onze Facebook-pagina. Anders dan op de website is de verdeling man/vrouw hier
ongeveer gelijk. De bezoekers zijn dan zoals op de website vooral afkomstig uit Belgie met als
belangrijkste leeftijdscategorie 25 tot 34 jaar.

TWITTER
De twitteraccount van Ouder Blog was reeds in maart 2014 actief. Sindsdien is er een stijgende lijn in
het aantal volgers. Tot +/- 220 eind november ‘16. Ook het aantal interacties is stijgend. Net als op de
site en Facebook heeft Ouder Blog hier een overwegend Nederlands en Belgisch publiek. Al is hier de
verdeling man/vrouw ongeveer 50/50. Dit laatste is mede door de bedrijven die Ouder Blog hier volgen.
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RECLAME
Reclame
WAAROM RECLAME?
•

Kosten van de website te dekken

•

Aanbieden van producten/diensten die in de lijn van Ouder Blog liggen

SOORT RECLAME
•

Banners

•

Advertorials

•

Winacties

OVERZICHT KOSTPRIJS ADVERTENTIES OUDER BLOG
Momenteel wordt de reclame op Ouder Blog aangeboden door enkel Affiliate-netwerken en Google
AdSense. Doch is er steeds ruimte om banners te plaatsen los van deze netwerken. Onderstaand de tabel
met de kostprijs van een reclamebanner op de site van Ouder Blog.
Advertorials zijn reclame berichten die wij in naam van de opdrachtgever posten. Dit telkens met de
vermelding dat het om een betaalde advertentie gaat.
Voor de winacties worden er geen kosten aangerekend. Meer info over deze vorm van reclame vindt u
verder in dit document.

OVERZICHT KOSTPRIJS ADVERTENTIES
BESCHRIJVING

WEEK

MAAND

KWARTAAL

Banner 468*60 (header)

€ 12,50

€ 50.00

€ 125.00

Banner 300*250 (sidebar)

€ 10.00

€ 30.00

€ 80.00

Advertorial
Winacties
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ALL TIME

€ 75.00

REVIEWS
Reviews
WAT KAN?
Op Ouder Blog zullen er naast de berichten over leuke (nieuwe) zaken voor kinderen ook reviews
verschijnen. Deze reviews zijn steeds ervaringen die we als redactie (of gastblogger) hebben met
producten of diensten die geschikt zijn voor kinderen tot en met 16 jaar. Als bedrijf kan u Ouder Blog
voorzien van review-exemplaren die binnen de doelgroep passen.

REVIEWS
De reviews die op Ouder Blog verschijnen zijn steeds onze ervaring met een bepaald product/dienst (of
deze van de gastblogger). In deze reviews proberen we zo objectief mogelijk te blijven. Dit kan zowel
een positieve als een negatieve ervaring zijn. Over deze ervaring kan niet gediscussieerd worden. Dit
neemt echter niet weg dat er steeds constructief naar oplossingen kan gezocht en onderhandeld worden
om een negatieve ervaring van een product/dienst te helpen verbeteren.
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WINACTIES
Winacties
WAAROM WINACTIES
Ouder Blog wil de bezoekers graag bedanken voor hun bezoekjes. Dit doen we door op regelmatige
basis een winactie te organiseren.

WAAR WINACTIES
De winacties vinden normaal plaats op de website en worden gecommuniceerd op onze sociale media.
Echter is er ook een mogelijkheid om wedstrijden exclusief voor te behouden voor bezoekers op de
website of op Facebook. Vanaf april is er ook de mogelijkheid om exclusieve wedstrijden te voorzien
voor de lezers van onze nieuwsbrief die maximum twee keer per maand verschijnt.

HOE WINACTIES
Winacties op Ouder Blog zijn steeds voorzien van een toepasselijk artikel over het product of de dienst
waarvoor de winacties wordt georganiseerd. Naast dit bericht is er telkens een prijsvraag of opdracht
voorzien die toepasselijk is voor het product of de dienst van de desbetreffende winactie. Deelnemen
aan een winactie op Ouder Blog is steeds gratis.

PRODUCTEN OF DIENSTEN WINACTIES
Producten of diensten die op Ouder Blog deel uitmaken van winacties dienen in de doelgroep, kinderen
tot en met 16 jaar, te vallen. Om winacties te organiseren op Ouder Blog vragen wij geen vergoeding. De
kostprijs van winacties is dan ook beperkt tot de kostprijs van het product of dienst en de eventuele
verzendingskosten hiervan.

PRIVACY WINACTIES
De privacy van de bezoekers op Ouder Blog wordt ten allen tijden gerespecteerd. Communiceren over
de winnaars van een winactie wordt hierom ook niet gedaan. Ouder Blog gebruikt de gegevens van de
winnaars enkel en alleen om de gewonnen prijzen te kunnen versturen. Enige adresgegevens worden
niet bijgehouden en/of verkocht voor commercie le doeleinde.
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CONTACTINFORMATIE
Contactinformatie
Ouder Blog
t.a.v. Jeroen Herrie
Kerkstraat 71
9120 VRASENE (België)
Tel +32479/99.11.79
Mail redactie@ouderblog.be
Site https:/www.ouderblog.be
Twitter @OuderBlogBE
Facebook https://www.facebook.com/ouderblogBE
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