Media Kit 2020

> Over FloorZorgt.nl
“FloorZorgt is hét online lifestylemagazine voor iedereen die in de zorg werkt! Mijn visie is dat
FloorZorgt over vijf jaar is uitgegroeid tot hét platform voor zorgmedewerkers. Je kan dan niet
alleen bij Floor terecht voor blogs van collega’s, interessante achtergrondverhalen of tips voor hun
vrijetijdsbesteding, maar ook voor bijvoorbeeld het kopen van nieuwe werkschoenen of accessoires en het boeken van een leuke reis met collega’s. ”
Rik Smit, oprichter FloorZorgt.nl

> Redactie
“Floor is prikkelend, uitdagend, gevat en oprecht. Ze is kritisch, rechtdoorzee en heeft humor. Floor
draagt bij aan een positief, oprecht en fris imago van de zorg. Bij Floor is het glas halfvol. Ze is een
‘omdenker’, bekijkt alles van de positieve kant en zal niet snel klagen. FloorZorgt heeft een hippe
uitstraling. De kleuren in de huisstijl zijn fris en vrolijk en de afbeeldingen zijn – waar het kan – pittig
en met humor.”
Laura van Horik & Nathalie Schrijen, redactie FloorZorgt.nl

> Cijfers

Profiel bezoeker:
Werkzaam in de zorg (88%)
Vrouw (80%)
Leeftijd:

Websitebezoekers:

80.000 unieke bezoekers / maand

Facebook:

5000 volgers

Bereik Facebook

80.000 views per week

Instagram:

3000 volgers

Weergaven Instagram

25000 view per week
Zorg interesses:
technologie, medicijnen, hulpmiddelen, voeding, praktijk van de
zorg
Algemene interesses:
Voeding, Media, Shopping, Dating, Inrichting, uitjes

> Mogelijkheden A
•

•
•

•
•

Op de website zijn generieke
plekken voor banners (side
banner, tussen artikelen en bij
meest gelezen artikel)
Banner door u aangeleverd
Standaard doorlooptijd voor
plaatsing: 1 week (kan sneller)
Verkocht per banner
Banner is een week zichtbaar

•
•
•
•
•
•

Vanaf €150 / week

Prijzen ex. btw,
30 dagen
betaaltermijn

Vacature

Specifieke Banner

Algemene Banner

In ieder artikel kan een banner
worden geplaatst die doorlinkt
naar uw website
Banner door u aangeleverd (300b x
250h, 400kb)
Kan in artikelen over specifieke
onderwerpen worden geplaatst
Standaard doorlooptijd voor
plaatsing: 1 week (kan sneller)
Verkocht in set van 3 artikelen.
Permanente plaatsing

Vanaf €250
(=plaatsing in 3 artikelen)

•
•
•

•
•
•

Specifieke vacature pagina
Veel bezoekers klikken door
Grote gunfactor voor vacatures op
floorzorgt.nl door emotionele band
van bezoekers met ons platform
(co-branding)
Bij iedere vacature advertentie
plaatsen wij 1 banner in 1 artikel
om deze vacature te benadrukken
Prijs per week
Tekst door u aan te leveren.

Vanaf €75 / vacature

Advertorial artikel
•
•
•
•
•

U kunt ook een artikel schrijven
voor ons platform
Wij kunnen dit artikel ook voor u
schrijven a 3ct per woord
Artikel blijft permanent staan op
onze website
Onze redactie redigeert het artikel
taaltechnisch en style technisch.
Standaard doorlooptijd voor
plaatsing: 2 weken (kan sneller)

Vaste prijs: €500
(permanente plaatsing)

> Mogelijkheden B
•
•
•

•

De bezoekers van onze pagina
werken bijna allemaal in de zorg
Dit biedt mogelijkheden om
onderzoek te doen onder uw
doelgroep
Wij kunnen een onderzoek
verzorgen door een artikel te
schrijven met daarin een
vragenlijst.
U bepaalt wat u wilt weten, wij
verzorgen dit.

Vanaf €2500

Prijzen ex. btw,
30 dagen
betaaltermijn

Groepscursus blog schrijven

Traffic generation/socials

Onderzoek
•
•

•

Heel veel websites vinden het lastig
om traffic te krijgen
Door middel van ons platform
kunnen wij traffic gaan verzorgen
door op een slimme wijze voor
associaties te zorgen naar uw
website.
Afhankelijk van uw verzoek kunnen
wij dit als maatwerk leveren.

Vanaf €100 / week

•
•
•
•
•

Wij hebben jarenlange ervaring
met het schrijven van blogs.
Deze kennis kunnen we ook aan
delen met u als een training.
De beste blog wordt dan gedeeld
op FloorZorgt.
All-in middag kan op locatie
worden verzorgd.
Afhankelijk van uw verzoek kunnen
wij dit als maatwerk leveren.

€1000 + reiskostenvergoeding

Uw idee
•
•
•
•
•

Wij staan open voor uw ideeën
Neem contact op voor speciale
mogelijkheden
Snelle doorlooptijden
Eerlijk manier van werken
Faire prijzen

Prijs op aanvraag

> Contactgegevens
Naam:

Bryan Markus

Adres:

Koningsweg 29 D, 3762 EA Soest

Tel:

085-0640586 // 06-11056235

Email:

verkoop@floorzorgt.nl

www:

www.floorzorgt.nl

