
 

Adverteren op Zo Zwanger 
 
Graag vertellen we u meer over de advertentiemogelijkheden op onze website 
zozwanger.nl. Zo Zwanger is een blog voor jonge moeders en vrouwen die graag 
zwanger willen worden. In deze presentatie krijgt u meer inzicht in wie de bezoekers 
van onze website zijn en welke mogelijkheden wij bieden om uw bedrijf onder de 
aandacht te brengen van onze bezoekers. 
 
Waarom nu adverteren op Zo Zwanger? 
Zo Zwanger maakt een enorme groei door en het is juist nu interessant om op onze 
website te adverteren omdat de advertentietarieven relatief laag zijn.  
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SEO waarde van onze website die ook interessant is voor uw website 
Door de hoge autoriteit van onze website is adverteren op Zo Zwanger naast een 
mooie directe promotie ook van toegevoegde waarde voor de waarde van uw eigen 
website door een do-follow link te plaatsen. 
 
De interesses van onze bezoekers zijn voornamelijk zwangerschap, moederschap, 
baby’s en jonge kinderen. Door te adverteren op Zo Zwanger richt u zich direct op 
vrouwen uit gezinnen met jonge kinderen. 
 
Linkwaarde website: 
TrustFlow: 22 - Citation Flow: 37 - Domain Authority: 37 - Homepage Authority: 45 
 
Bezoekersaantallen: 
Zo Zwanger heeft een rijke historie en bestaat al sinds 2007 waardoor het domein 
een zeer sterke linkwaarde heeft. In februari 2017 hebben wij deze website 
overgenomen en verder uitgebreid en op veel vlakken verbeterd. Ook de Facebook 
pagina van Zo Zwanger is flink gegroeid en heeft bijna 20.000 volgers. Daarnaast 
zijn wij gestart met een Instagram account welke nu 1400 volgers heeft.  
 
Op 1 April 2017 is de nieuwe website gelanceerd en 6 maanden later passeerden 
we de grens van 1 miljoen paginaweergaven. 18 Maanden na de start zijn we de 
grens van 6 miljoen weergaven gepasseerd! 
 
Inmiddels heeft Zo Zwanger ruim 500.000 paginaweergaven per maand en ons 
streven is deze groei voort te zetten naar 1.000.000 paginaweergaven per maand. 
Dit gaan we bereiken door het dagelijks plaatsen van kwalitatief goede content die 
interessant is voor onze bezoekers. 
 
Elke maand verwelkomen wij 285.000 bezoekers waarvan 185.000 uniek zijn. 
De mix van informatieve blogs, persoonlijke blogs, blogs van lezeressen en blogs 
van experts doet het goed bij onze bezoekers. 
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Bezoekers samenstelling: 
Onze bezoekers bestaan voor 90% uit vrouwen en de grootste groep zit in de 
leeftijdscategorie 25 tot 44 jaar. Daarnaast zijn er ook nog grote aantallen in de 
andere leeftijdscategorieën.  
 

 
Het land van herkomst is voor 77% Nederland en 19% België. 
 
Bezoekers herkomst: 
Omdat zozwanger.nl een goede autoriteit heeft in Google, komt nu 73% van onze 
bezoekers binnen via de organische zoekresultaten. Zo weet 8% ons met een direct 
bezoek te vinden en komt 19% van de bezoekers op onze website via onze Social 
Media kanalen. 
 
Over ons MTN Media: 
MTN Media is de eigenaar van Zo Zwanger en heeft naast deze website nog een 
aantal andere websites in haar portfolio die gericht zijn op diverse specifieke 
doelgroepen.  
 
Ons doel is om enerzijds kwalitatieve en leuke informatieve websites te maken die 
gericht zijn op de bezoekers en anderzijds een advertentie platform te creëren waar 
adverteerders heel gericht hun specifieke doelgroep kunnen bereiken. 
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Adverteren op Zo Zwanger 
 
Op Zo Zwanger hebben wij diverse advertentie mogelijkheden waar wij vaste 
vergoedingen voor vragen. Bij het aangaan van een samenwerking wordt er altijd 
gestreefd naar een maatwerkoplossing voor u als adverteerder. Zoals eerder 
aangegeven, als u nu instapt en klant wordt dan zullen wij uw vertrouwen in ons 
blijven respecteren, ook in de toekomst. 
 
1. Advertorial 
Een redactioneel artikel over uw product of website, waarbij wij de tekst zo gericht en 
interessant mogelijk maken voor onze bezoekers. Wij kunnen het bericht via social 
media nog extra promoten, waardoor er nog meer gerichte bezoekers komen. 
Bovendien kunnen we uw blog vastzetten op de homepagina van Zo Zwanger 
waardoor deze nog meer opvalt. 
 
Het artikel wordt altijd door onze blogger Roos geschreven, waarbij u de 
belangrijkste informatie en (rechtenvrije) afbeeldingen kunt aanleveren. 
 
Reviews en productpromotie behoort ook tot de mogelijkheden. Voor meer 
informatie neemt u contact met ons op. 
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2. Vermelding op Winkel pagina 
Vermelding op de algemene winkel pagina en een categorie pagina, waar bezoekers 
gericht op zoek zijn naar door ons aanbevolen webshops of fabrikanten. Deze 
vermelding is voorzien van een link naar uw eigen winkelpromotie pagina op Zo 
Zwanger. (zie volgende pagina) 
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Uitgebreide winkelpagina met uw contact en social media gegevens: 
Via de MEER INFO button komt de bezoeker op uw uitgebreide winkelpagina 
terecht, waar u een stukje informatie kunt geven over uw bedrijf en daarnaast uw 
contactgegevens en socialmedia kanalen kunt weergeven. 
Naast bezoekers levert een vermelding op deze pagina een goede linkwaarde op 
naar uw website. 
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3. Promotie op Social Media 
Onze Facebook pagina heeft ruim 19.000 volgers en dit aantal groeit dagelijks. Er is 
bovendien een hoge mate van interactie met de volgers. Deze taggen regelmatig 
vrienden voor wie een bericht interessant is en delen en liken de posts. 
 

 
 
De kracht van Instagram wordt steeds duidelijker, influencers hebben een groot 
bereik en een hoge binding met hun volgers. Promoties op Instagram zijn mogelijk in 
diverse vormen. 
 

 
 
 

4. Winacties 
Winacties op onze website en via Facebook, waarbij er gebruik gemaakt wordt van 
de like en deel mogelijkheden van deze media. 
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5. Discrete Pop-up op een blog van Zo Zwanger met een link naar uw website 
Zo Zwanger heeft ruim 800 blogs en dit aantal groeit elke dag. Veel van deze blogs 
staan op de eerste pagina in Google. 
U kunt op een blog die relevant is voor uw website of bedrijf een pop-up plaatsen die 
bezoekers direct naar uw website doorstuurt. 
Voorbeeld: U bent fabrikant van biologische babyvoeding. Een discrete popup op 
een blog over flesvoeding en borstvoeding zou de volgende tekst kunnen hebben: 
Pssst... Je gunt je baby toch ook het allerbeste? Heb je wel eens gehoord van 
biologische flesvoeding? Nee? Hier lees je er meer over. 
 
Elk onderwerp is mogelijk. Van zwangerschapscursussen, pretecho’s tot fotografie. 
Er is altijd wel aansluiting te vinden voor uw doelgroep. 
 

 
 
6. Popup op de website 
Uw eigen product of informatie in een pop-up op onze website. Deze popup wordt 
niet overdreven weergegeven maar is zo ingesteld dat hij niet storend is voor de 
bezoeker. Momenteel wordt hij elke 2 weken weergeven aan elke bezoeker op onze 
website. Dat betekent als u 1 maand adverteert dat uw popup ruim 800.000 keer 
wordt weergegeven. 
 
Als er geen adverteerders zijn dan promoten wij in deze pop-up de luiers van 
bol.com en daarmee behalen we 2200 kliks per maand van mensen die gericht op 
zoek zijn naar luiers. 
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7. Discrete Mobiele Pop-up in de footer 

 
 
Wanneer een bezoeker omhoog swiped op haar mobiel komen er 2 advertenties aan 
de onderzijde van het mobiele scherm tevoorschijn. Deze manier van adverteren is 
zeer discreet, valt goed op maar is niet irritant voor de bezoeker. Door de 
nieuwsgierigheid van de bezoeker te wekken en omdat de pop-up niet hinderlijk is, 
zal er vaak op geklikt worden. 
 
De advertentie zal een groot bereik hebben want hij wordt op elke mobiele pagina 
weergegeven. 
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8. Het plaatsen van een banner op Zo Zwanger 
Door het plaatsen van een banner op Zo Zwanger kunt u uw bedrijf of product onder 
de aandacht brengen van onze bezoekers.  
Naast het plaatsen van een banner in de sidebar bieden we ook de mogelijkheid om 
een banner in een specifieke blog of in meerdere blogs te plaatsen. Wij werken dan 
niet op cpc basis maar geven de voorkeur aan een vaste vergoeding.  

 
 
Zo werken wij op deze manier samen met Coolblue in onze blog “de beste babyfoon” 
waarbij zij hun babyfoonstore onder de aandacht brengen van onze bezoekers. 
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9. Adverteren in de nieuwsbrief of zwangerschapskalender mails 
 
Elke week sturen wij een nieuwsbrief naar bezoekers die zich daar zelf voor hebben 
ingeschreven.  
 
In deze nieuwsbrief staan de meest interessante blogs van die week en zijn er 2 
plekken voor actuele aanbiedingen of promoties. 
 
Deze plekken hebben een prominente plek in de nieuwsbrief en zijn zo geplaatst dat 
ze zoveel mogelijk klikken zullen genereren. 
 
Vooral kortingsacties doen het altijd goed in de nieuwsbrief. Dat is vaak de reden dat 
moeders zich inschrijven zodat ze ook op de hoogte blijven van aantrekkelijke 
kortingen. 
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10. Premium Partners 
 
Voor adverteerders die een langdurige en brede samenwerking willen aangaan met 
ZoZwanger hebben wij het Premium Partnerschap.  
 
Een Premium Partnerschap is altijd een maatwerk aanbod. Maar bestaat altijd uit 
een volledig eigen pagina met relevante blogs, promotionele artikelen en een 
combinatie van al onze promotie mogelijkheden. 
 
De premium partner wordt op diverse prominente plekken op de website goed in 
beeld gebracht en regelmatig benoemd of naar verwezen in relevante artikelen, de 
nieuwsbrief en op social media. 
 
Wanneer u graag een Premium Partner wilt worden van ZoZwanger dan nodigen wij 
u graag uit voor een informatief gesprek waarin wij de mogelijkheden en wensen met 
u bespreken.  
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Prijzen per 1 November 2018 
 
1. Advertorial inclusief tekst in een rubriek naar keuze €245* 
Linkplaatsing in een bestaand artikel €145 
Promotie van uw advertorial op de homepagina €70 per week 
Productpromotie en reviews Op aanvraag 

 
2. Eigen winkelpagina per 12 maanden (actieprijs) €100 
 
3. Promotie op Social Media Vanaf €50*** 
 
4. Winacties Op aanvraag** 
 
5. Discrete pop-up op een blog pagina €50 per week 

€100 per maand 
 

6. Popup op de website €350 per maand
 

7. Discrete mobiele pop-up in de footer €100 per week 
€200 per maand 

 
8. Banner in een blog €60 per maand 
 
9. Advertentie in de nieuwsbrief of zwangerschapskalender mails Vanaf €25 
 
10. Premium Partnerschap is volledig maatwerk en de kosten zijn  
      afhankelijk van het pakket dat wij samen afspreken.

 
 
 
(Alle prijzen zijn exclusief 21% BTW. Proefperiode is mogelijk in onderling overleg.) 
 
* Voor SEO kantoren hanteren wij speciale tarieven en kortingen bij afname van meerdere 
blogs. 
**  Winacties zijn alleen mogelijk in combinatie met een advertorial, barterdeal of winkelpagina. 
*** Vraag naar de mogelijkheden. 
 
 
ZoZwanger is onderdeel van MTN Media - Zaltbommel - marketing@zozwanger.nl 
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