Mediakit voor 2019
Over ons
Mantelzorgelijk.nl is het grootste onafhankelijk online platform over mantelzorg, gemaakt
door mantelzorgers, voor mantelzorgers. Mantelzorgelijk wil het leven van mantelzorgers
gemakkelijker maken. Op de site vind je alle handvatten om de zorg voor een dierbare aan
te kunnen.
Mantelzorgelijk.nl biedt een uitgebreid kwalitatief aanbod voor alle facetten van
mantelzorg:
Advies over geld, vergoedingen en belastingen
Informatie vanuit de gemeente (WMO)
Antwoord op mantelzorgvragen – van aanvullende zorg tot omgaan met levenseinde
Samenwerking tussen mantelzorgers en zorgprofessionals
Relevante diensten en producten
Persoonlijk contact met andere mantelzorgers
Praktische informatie, persoonlijke ervaringen en gedeelde kennis over de zorg voor een
dierbare

FEITEN EN CIJFERS

Mantelzorgelijk.nl is opgericht in november 2014.
Door organische groei bereiken wij ca. 50.000 unieke bezoekers per maand, dit aantal
groeit snel.
Mantelzorgelijk heeft een sterk netwerk en enorm bereik onder mantelzorgers,
zorgvragers en zorgprofessionals.
Onze bezoekers zijn voornamelijk mantelzorgende vrouwen en zorgprofessionals. Onze
bezoekers zijn zeer actief op social media en op zoek naar informatie over mantelzorg.
Marjolijn Bruurs, de oprichter van Mantelzorgelijk, is winnaar van de Mantelzorg Award
2017.

Prijsopgave Banners:
Leid mantelzorgers naar je website

Leaderboard banners
Het leaderboard is een grote horizontale banner bovenaan de website. Je vindt het
leaderboard op elke pagina, rechts naast het logo. Deze banner valt erg op en staat garant
voor hoge click through rates.
Prijs per maand formaat: 728x90 pixels

€ 200,-

Prijs per maand formaat: 970x90 pixels

€ 250,-

Rectangle banners
De rectable banner is een rechthoekige banner welke te vinden is in de sidebar, rechts van
alle artikelen en pagina’s.
Prijs per maand formaat: 300x250 pixels

€ 85,-

Prijs per maand formaat: 336x280 pixels

€125,-

Maatwerk
Het is ook mogelijk om een banner te plaatsen op een andere plek op de website,
bijvoorbeeld onder blogs of binnen een specifieke categorie of pagina. We gaan graag op
zoek naar een oplossing op maat. Neem voor meer informatie contact op met Marjolijn
Bruurs via marjolijn@mantelzorgelijk.nl of (06)23 94 34 02

Advertorials (of betaalde blogs)
Met een advertorial op Mantelzorgelijk zet je je product in de spotlights. Deel informatie
rondom je merk, inclusief een mooie foto en 1 link naar je eigen website of content. Heb
je geen capaciteit om het zelf te schrijven? Tegen een meerprijs doen wij dat voor je!

300 woorden tekst aangeleverd incl. 1 backlink en 1 afbeelding

€350,-

300 woorden, tekst door ons geschreven incl. 1 backlink en 1 afbeelding

€500

Product review
Wil je de Mantelzorgelijk lezers laten zien dat ze jouw product in wezen niet mogen
missen? Maak dan een afspraak om het ons te laten zien en testen. We maken er een
uitgebreid, doelgericht en persoonlijk test- en indien wenselijk- fotoverslag van. Prijzen in
overleg
Voorbeeld product review 2015 tovertafel

GASTSPREKER NODIG?
ONS NETWERK
Mantelzorgelijk heeft contact met veel actieve mantelzorgers. We hebben
ervaringsdeskundigen op elk gebied.
Wij kennen mantelzorgers voor bijna ieder ziektebeeld. Mantelzorgers zorgen voor naasten
met dementie (in vele vormen), maar ook voor kinderen met meervoudige handicaps,
partners met chronische ziekten of niet aangeboren hersenletsel, vrienden met kanker –
en vele andere combinaties.
Wil je in contact komen met een actieve mantelzorger?

ONZE SPREKERS
De makers van Mantelzorgelijk komen graag vertellen – niet alleen over hun persoonlijke
ervaringen als mantelzorger, maar ook over het ‘grotere plaatje’. Wij kennen de
achtergronden en actuele ontwikkelingen en zijn in staat om mantelzorg in een breder
kader te zetten.
Prijzen in overleg.
Wil je een gastspreker boeken of contact leggen? Laat het even weten via
marjolijn@mantelzorgelijk.nl

MANTELZORGELIJK IS OP ZOEK NAAR SAMENWERKING!
Ons platform mantelzorgelijk.nl is uniek in zijn opzet en bereik. Wij bereiken
honderdduizenden mantelzorgers. Mensen die gedurende een langere periode voor een
naaste zorgen, en die daar alle hulp en steun bij kunnen gebruiken. Stichting
Mantelzorgelijk heeft een ANBI-status en wordt gedragen door vrijwilligers. Het platform
wordt van A tot Z gemaakt door en voor mantelzorgers.
Ons credo is niet voor niets “zorgen doen we samen” – wij willen, liefst in een netwerk
van vele anderen, het leven van mantelzorgers een beetje gemakkelijker maken. Heeft
jouw organisatie een idee om samen te werken? Bel of mail ons dan direct. Want uit kleine
ideeën kunnen hele mooie dingen voortkomen.

STICHTING MANTELZORGELIJK
Nienhuis Ruijskade 112, 1399 KC, Muiderberg [geen bezoekadres]
Telefoon: 06 – 2394 3402
Mail: info@mantelzorgelijk.nl
Kamer van Koophandel: 63763249
Triodos Bank: NL43 TRIO 0390 9797 83

VOLG ONS OP

VEEL GELEZEN OP MANTELZORGELIJK
•
•
•
•
•

Een lichtje
Butler de mantelzorg4voeter: Toffee, assistentiehond in spé
Is er een toekomst met mantelzorgers?
Mantelzorgelijk Photoshoot 2018
Joris ontwikkelt app voor mede eenzamen

MEEST RECENTE BERICHTEN
•
•
•
•
•

Een lichtje
Butler de mantelzorg4voeter: Toffee, assistentiehond in spé
Is er een toekomst met mantelzorgers?
Mantelzorgelijk Photoshoot 2018
Joris ontwikkelt app voor mede eenzamen

STEUN ONS

