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DOELGROEP
Vrouwen die willen weten hoe zij op een 
natuurlijk, gezonde en verantwoorde 
manier kunnen afvallen, meer ener-
gie kunnen krijgen en beter in hun vel 
kunnen zitten. Vrouwen die open staan 
voor verandering en interesse hebben in 
nieuwe producten en diensten gericht 
op de Natural Lifestyle.

MISS NATURAL OP EEN MISSIE
Miss Natural gaat met haar team voor 
je op onderzoek uit naar alles omtrent 
de Natural Lifestyle. Dus niet alleen voe-
ding, maar ook beauty, beweging en 
ontspanning. Zodat zij je kan adviseren, 
tot actie kan aanzetten en bovenal kan 
motiveren! 

Miss Natural wil je graag laten meeden-
ken zodat je jezelf en andere (vrienden, 
bedrijven, autoriteiten) kritische vragen 
gaat stellen. Dit doet Miss Natural vooral 
door je te prikkelen met vernieuwende 
inzichten. Dit alles in duidelijk begrijp-
bare taal. Tot slot vindt Miss Natural dat 
iedereen een vrije keuze moet hebben, 
maar dan moet je wel eerst weten wat 
alle keuzemogelijkheden zijn!

MISS NATURAL STAAT VOOR;
- Kennis overdracht en bewustwording
- In beweging brengen en aanzetten 
  tot verandering
- Passies delen en overbrengen

MEDIAMOGELIJKHEDEN
Wanneer u gebruik wilt maken van de 
naamsbekendheid en de bezoekers die 
MissNatural.nl trekt is het plaatsen van 
een advertorial of advertentie blogpost 
een geschikte oplossing voor u.

OVER DE BEZOEKERS
MissNatural.nl heeft gerichte bezoekers 
die interesse hebben in Biologische Voe-
ding, Natuurlijke Cosmetica en Huidver-
zorgingsproducten, Gezonde Recepten, 
Sport en Beweging, kortom diensten 
en producten die passen bij de Natural 
Lifestyle!

Miss Natural bezoekers en leden heb-
ben een hoge betrokkenheid, 

zijn loyaal en keren vaker terug.

ADVERTENTIE BLOGPOST
Adverteren via een Blogpost op Miss 
Natural is aantrekkelijk omdat de toe-
gankelijkheid en de kwaliteit van de 
website en de bekendheid van uw merk 
de advertorial betrouwbaar en geloof-
waardig maakt. 

VOORDELEN VAN EEN BLOGPOST
• Grote attentiewaarde door plaat-

sing tussen redactionele items
• Uw communicatieboodschap lift 

mee op de geloofwaardigheid en 
het vertrouwen van de Miss Natural 
redactie

• Hét platform dat vol waardevolle en 
interessante artikelen staat over de 
natuurlijke levensstijl

• Hoge respons vanwege de grote   
betrokkenheid van bezoekers 

• Interactief door mogelijkheid van 
geven van reacties en het ‘leuk vin-
den’ op verschillende social media 
platforms

• Goede vindbaarheid en indexering 
vanuit Google

Uw advertorial komt niet over als 
een advertentie aangezien het 
tussen de standaard blogposts 

van de redactie staat.

Word jezelf, word Miss Natural!



1 JAAR LANG ONLINE
Uw artikel wordt sowieso 24 uur als de bovenste artikel 
vermeld, er zal 24 uur geen andere artikel op MissNatural.
nl worden geplaatst. Wanneer er een nieuwe artikel op Miss-
Natural.nl wordt geplaatst verplaatst uw artikel 1 plaats naar 
onderen. Uw artikel blijft sowieso een jaar lang staan en staat 
tussen andere waardevolle artikelen, die goed worden gelezen. 
Daarnaast zal uw artikel meegaan in de wekelijkse nieuwsbrief 
van Miss Natural.

SOCIAL MEDIA
Daarnaast wordt uw artikel door Miss Natural meerdere malen 
“getweet” naar alle @missnatural volgers, geplaatst op de Face-
book fanpagina en op andere social media kanalen als Pinterest, 
Instagram, Google+ en Linkedin.

MISS NATURAL APP
Alle artikelen verschijnen dagelijks op de Miss Natural App voor 
Android telefoons en de iPhone, iPad en iPod Touch. 

DIT IS ALLEMAAL MOGELIJK
• Zelf aanleveren of laten schrijven van artikel door Miss Natural redactie
• Toevoeging van openingsafbeelding formaat 200 pixels breed
• Mogelijkheid voor extra afbeelding van bijvoorbeeld het product
• PDF bestanden voor download toevoegen aan uw blog post
• Plaatsen van een filmpje of opnemen van filmpje met Miss Natural                            
• Heeft u zelf een ander leuk idee? Laat het gerust weten!

REVIEW VAN UW PRODUCT
Past uw product of dienst helemaal bij de Natural Lifestyle, dan kan deze in aanmerking 
komen voor een review op MissNatural.nl. Deze reviews zijn altijd gebaseerd op onze 
eigen mening, dat is wel zo eerlijk! 

WIN ACTIE
Een verplicht onderdeel van een review plaatsing is de winactie. Dit betekent dat Miss 
Natural leden de hele maand dat uw advertorial online staat kans maken op uw product. 
U stelt min. 5 producten beschikbaar voor de winactie.

LEDENVOORDEEL
Tevens kan er een leuk voordeel zijn voor alle Miss Natural leden. Denk hierbij aan een 
kortingcode op aanschaf van uw product of ander leuk exclusief voordeel. Dit ledenvoor-
deel zal voor Miss Natural leden na inloggen te zien zijn in de ledenomgeving. 

INVESTERING 
Advertorial Blogpost €250,- ex btw.
Product Review met Win actie/Ledenvoordeel €175,- ex btw.

MISS NATURAL FACTS

DE MISS NATURAL VROUW IS
• tussen de 28 en 55 jaar 
• middelbaar tot hoger opgeleid
• in loondienst of ondernemer
• beslissingnemer in het gezin
• nieuwsgierig en energiek
• maatschappelijk betrokken

Bereik
> 200.000 bezoekers per maand
> 30.000 nieuwsbrief lezers
> 50.000 social media per maand

RESERVEREN
Bel 06 – 10 80 55 13 of mail
naar adverteren@missnatural.nl

www.missnatural.nl/adverteren

Jouw natuurlijke levensstijl

Promotie online



HÉT MAGAZINE OVER NATUURLIJK LEVEN
Miss Natural magazine inspireert en geeft praktische tips tijdens 
jouw ontdekkingsreis naar echt gezond eten voor een leuk en 
energiek leven. Miss Natural zet aan tot een blijvende verande-
ring in het voedingspatroon en laat zien dat natuurlijk leven en 
biologisch eten leuk is!

BELANGRIJKE REDACTIONELE ONDERWERPEN ZIJN;

• Ervaringsverhalen van leden
• Biologisch en puur eten
• Superfoods
• Seizoensgroenten- en fruit
• Recepten en do it yourself
• Natuurlijke huidverzorging en cosmetica
• Voedingssuppletie
• Yoga en hardlopen
• Workshops en opleidingen

OPLAGE- EN DOELGROEPGEGEVENS 
Miss Natural magazine verschijnt 6 x per jaar als gedrukt magazine in een oplage van 
30.000 stuks. Het magazine is gratis verkrijgbaar in natuurwinkels, gezondheidswinkels en 
reformwinkels in Nederland. Tevens ontvangen Miss Natural Lucky Members het maga-
zine gratis thuis per post. Daarnaast is hetzelfde nummer 6 x per jaar als online magazine 
gratis te downloaden via de website en wordt deze verzonden naar 30.000 Miss Natural 
leden.

Miss Natural lezers zijn middelbaar tot hoger opgeleide vrouwen tussen de 35 en 65 jaar 
met een zeer grote interesse in natuurlijk leven en biologisch eten. Miss Natural heeft 
gerichte bezoekers (200.000 per maand) die interesse hebben in Biologische Voeding, 
Natuurlijke Cosmetica en Huidverzorgingsproducten, Gezonde Recepten, Sport en Bewe-
ging, kortom diensten en producten die passen bij de Natural Lifestyle!

Miss Natural bezoekers en leden hebben een hoge betrokkenheid, zijn loyaal en keren 
vaker terug.

VERSCHIJNINGSDATA MISS NATURAL MAGAZINE 2016
januari-februari 2016
maart-april 2016
mei-juni 2016
juli-augustus 2016
september-oktober 2016
november-december 2016

TECHNISCHE GEGEVENS 
Miss Natural magazine is op A4 formaat, heeft 32 pagina’s. Bekijk alle advertentie-
formaten en mogelijkheden op www.missnatural.nl/adverteren-magazine

MISS NATURAL FACTS

ADVERTENTIE TARIEVEN
• 2/1 pagina à €1.250,-
• 1/1 pagina à €750-
• 1/2 pagina à €450,-
• 1/4 pagina à €250,-
• 1/6 shop pagina à €125,-

OPLAGE
30.000 stuks in print + online versie 
met doorklik naar eigen website

VERSPREIDING
Natuurwinkels, gezondheidswinkels 
en reformwinkels in Nederland en 
gratis online en via e-mail. 

RESERVEREN
Bel 06 – 10 80 55 13 of mail
naar adverteren@missnatural.nl

Promotie magazine


