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Nieuwetijdskind Magazine is de best 
bezochte website in Nederland voor 
mensen die actief op zoek gaan naar 
relevante informatie op gebied van 

bewustzijnsontwikkeling, hooggevoeligheid, 
bewuste opvoeding, en spirituele groei.



Onze 360o 

aanpak

content evenementen

video
live stream 

online cursussen
40 auteurs 

> 4 miljoen lezers 2016

community





3 miljoen

bezoekers
Bron: Google Analytics



Wij bereiken circa 1,5 miljoen mensen 
per maand via alle online kanalen

gemiddelde tijd 2,08 minuten 

gemiddeld gelezen pagina’s: 1,63

Per bezoek



585.500 sessies

385.000 unieke bezoekers

950.000 pagina weergaven

Per maand



Facebook
40.000 
volgers

Twitter
4.628
volgers

Nieuwsbrief
15.000

personen

groei per maand 900 gemiddelde opens 52% gemiddelde kliks 26,5%

DEC 2015



van alle bezoekers
komen via de mobiel

(Onze site past zich 
aan op alle 

schermformaten)

52%
Totaal 8Mln+ 
gelezen pagina’s

Onze meest 
gelezen artikelen 
over opvoeding en 
hooggevoeligheid 
zijn in 2015 resp. 
730.000 en 
800.000 keer 
gelezen.

89.000

100.000

2015



8.000.000

2013

2012

2011

2009
2010

2014

Wij groeien. . .
Nieuwetijdskind Magazine is een bekende naam en 
krijgt miljoenen bezoekers per jaar.

18-24 jaar

25-34 jaar

35-44 jaar

45-54 jaar

55-64 jaar

65+ jaar

7,61% 

16,24% 

28,43% 

29,46%

14,99% 

3,28%

2015

4.000.000

2015

15,1% man

84,9% vrouw



Nieuwetijdskind Magazine kan per maand circa 
3,5Miljoen vertoningen verzorgen.

Adverteren



Adverteren

We besteden zorg aan wat wij 
in ons Magazine adverteren 
en willen samenwerken met 
bedrijven die het belang van 
iedereen vooropstellen. Wij 
stimuleren zelfontwikkeling, 
liefde, groei en bewustzijn in 
alle aspecten van het leven. 
Wanneer je een aanbod hebt 
dat bewuste mensen kunnen 
waarderen willen wij graag met 
jou samenwerken en zullen wij 
er alles aan doen om daar een 
groot succes van te maken.

Een ‘advertorial’ / gesponsord artikel
Banner advertenties
Een ‘uitgelichte’ plek voor jouw workshop/
cursus/evenement in de nieuwsbrief
Je boek onder de aandacht brengen?

Soorten advertenties

Promotie product of dienst
Promotie Workshop/lezing/evenement/
Presentatie van opleidingen
Promotie van een spirituele reis
Presentatie van een duurzame organisatie
Boekpresentatie

Voorbeelden advertorials



Adverteren op 
websites, ook 
wel ‘banneren’ 
genoemd is op 
internetpagina’s 
enorm populair.

eenvoudig 
duizend kliks

banner 
advertenties

Een banneradvertentie kan je eenvoudig 
duizend(en) nieuwe bezoekers voor je website 
opleveren.



Een advertorial
/ gesponsord artikel

Promoot jouw product of dienst via een betaald nieuwsbericht precies in jouw doelgroep. 
Dit heeft een zeer hoge attentiewaarde en is tevens zeer relevant om hoger te scoren in de 
zoekmachines.

Een advertorial is een advertentie in de vorm van een artikel. Het verschil tussen een advertorial 
en een advertentie is dat een advertorial de mogelijkheid biedt om meer details te geven. Het 
format van een advertorial kan variëren van een (blog) artikel tot quiz, event, video etcetera.



Een advertorial

Gemiddelde 
Facebookviews: 
31.236

Gemiddelde Facebook
Likes: 662

Gemiddelde Facebook 
kliks naar advertorial: 

1.677,4

1. De mogelijkheid om jouw boodschap duidelijk uit te leggen op 
een manier die aansluit bij de interesses van de doelgroep.

2. SEO voordeel door een link van een toonaangevende website 
(je wordt beter gevonden in Google).

3. Een format dat bij uitstek geschikt is voor social media 
en e-mail. Wij ondersteunen jouw advertorial met 1 tot 3 
Facebookposts.

Voordelen

Getoonde cijfers zijn gemiddelden per maand

Gemiddelde tijd op 
pagina 4,04 minuten

Gemiddelde pagina 
weergaven: 4.500

Gemiddelde tijd t.o.v. reguliere pagina is 100% hoger



Dank je wel! 


