
 

Winkel promotie op ZoZwanger.nl 
 
ZoZwanger  is een succesvol blog dat zich richt op zwangere vrouwen, jonge 
moeders en vrouwen die graag zwanger willen worden. 
 
Op de website worden maandelijks meer dan 500.000 pagina’s bekeken door ruim 
200.000 bezoekers en dit aantal stijgt gestaag door. Al deze bezoekers zijn op zoek 
naar informatie over alles wat met zwangerschap en jonge kinderen te maken heeft.  
 
Naast deze hoge bezoekersaantallen en zeer actieve Social Media  kanalen heeft de 
website ook een hoge SEO waarde, waardoor een linkje naar uw winkel ook bij kan 
dragen aan een verbetering van uw positie in de zoekmachines. SEO staat voor 
Search Engine Optimalisation en is een term die vaak gebruikt wordt als het over 
vindbaarheid van een website gaat. 
 
Uw eigen winkel of bedrijf op ZoZwanger 
Wellicht kent u de kracht van adverteren en maakt u nu al gebruik van Google 
Adwords of adverteert u in een magazine zoals Ouders van Nu of Kek Mama. 
Adverteren in deze bladen is vrij prijzig en daarnaast wordt het magazine maar even 
gelezen en verdwijnt dan weer.  
 
Wij bieden voor winkels en bedrijven de mogelijkheid om zichzelf te presenteren aan 
zoveel potentiële klanten. Kijk hier maar eens naar ons overzicht .  
 

 

 

https://www.zozwanger.nl/
https://www.facebook.com/zozwanger/
https://www.zozwanger.nl/shoppen/


 

 
Hoe werkt het een winkelpagina op ZoZwanger? 
Wij bieden op onze website de mogelijkheid voor winkels en bedrijven om een 
presentatie pagina te maken die wordt getoond in de overzichtspagina's en 
daarnaast uitgebreid op een eigen winkelpagina.  
 
Op deze winkelpagina kunnen de contactgegevens van de winkel komen en de 
diverse social media kanalen. Zo kan uw presentatie eruit zien: 
https://www.zozwanger.nl/winkels/spruit-baby-en-peuter-voeding/  
 

 
U krijgt ruimte om een mooi 
stukje tekst toe te voegen 
waarmee klanten uitgenodigd 
worden om een kijkje te nemen 
op de website of langs te 
komen in de winkel. 
 
U kunt dus veel meer 
informatie kwijt dan in een 
tijdschrift of magazine tegen 
een fractie van de kosten. 
 
  

 

https://www.zozwanger.nl/winkels/spruit-baby-en-peuter-voeding/


 

 
Wat zijn de tarieven voor een winkelpagina? 
 
Aanbieding voor 12 maanden: € 100,00 
Alle prijzen zijn exclusief 21% BTW. 
 
Wij hebben de kosten voor het adverteren op de winkelpagina’s zo laag kunnen 
houden omdat dit niet de hoofdinkomsten zijn van ZoZwanger. Normaal gesproken 
kost adverteren op een website als ZoZwanger met zoveel bezoekers een veelvoud 
van wat hierboven staat.  
 
Heeft u interesse in een mooie winkel pagina neem dan contact met ons op via 
marketing@mtnmedia.nl  en wij gaan samen met u aan de slag. 
 
Mocht uw categorie er niet tussen staan dan kan dat zoals u dat wenst aangepast 
worden.  
 
Naast winkelpagina’s hebben wij ook diverse andere vormen van adverteren 
waarover wij u graag verder informeren. 

 

mailto:marketing@mtnmedia.nl

