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Saar Magazine is hét magazine voor 50-plus 
vrouwen van Nederland en gaat over alle 
hilarische en dramatische kanten van ouder 
worden. Het wordt gemaakt door een groep 
enthousiaste schrijvers, waaronder Els 
Rozenbroek en Miriam Mars. 
Daarnaast geven we 6 x per jaar SAAR 
Magazine in print uit. 

TARIEVEN 
Prijs Views* 

Blogpost + fb € 2.000,- 2.500 
Adv.  print (1/1) € 3.750,- 35.000**

Voor de tarieven van: bannering, social posts, 
tegeltjes, winacties of een compleet plan voor op 
een van onze titels. Neem contact met ons op! 

*het minimale aantal views per blogpost, de benchmark is 
2.500 views.Minimale timespent is 2 minuten. **het bereik 
van het magazine is vele malen hoger dan de betaalde 
oplage (doorgeeffactor). 

DOELGROEP
• Nuchtere, moderne, hippe 

vrouw die toevallig ook 50+ is. 
• 36% 51-55 jaar
• 26%  56-60 jaar 
• 75% heeft een baan
• 87% heeft kinderen
• 43% HBO+

STATISTIEKEN
• 200.000 unieke bezoekers p.m.
• 800.000 pageviews p.m.
• 52.000 Facebookfans

SAARMAGAZINE.NL



Me-to-We is het enige blog met 
felrealistische beschrijvingen van het 
moederschap. 
Van zwaar hormonale zwangerschappen 
en wallen tot aan je kin in de kraamtijd, 
naar schuimbekkende peuters in de 
supermarkt. Alles wat ook jij hebt dagelijks 
(hebt) meegemaakt, lees je op Me-to-We.

TARIEVEN Prijs Views*
Blogpost + fb € 2.500,- 3.000 

Voor de tarieven van: bannering, social
posts, tegeltjes, winacties of een compleet 
plan voor op een van onze titels. Neem 
contact met ons op! 

*het minimale aantal views per blogpost, de 
benchmark is 3.000 views. De time spent is minimaal 
2 minuten.

DOELGROEP
• Moeders 25-45 jaar
• HBO/WO
• Verdienen meer dan € 40.000 

per jaar
• 15% is zwanger
• 68% heeft een baby jonger dan 

18 maanden
• 54% heeft een schoolgaand 

kind

STATISTIEKEN
• 500.000 unieke bezoekers p.m
• 1.500.000 pageviews p.m
• 66.000 Facebookfans

ME-TO-WE.NL 



Op een dag kijk je naar je opgroeiende kroost 
en realiseer je je dat ze oud genoeg zijn om 
hun eigen plan te trekken, maar dat ze het wel 
fijn vinden dat je ergens op de achtergrond 
aanwezig bent. Als koelkastvuller, pinautomaat, 
bijlesleraar of eerste hulp bij liefdesverdriet. Ze 
halen soms het bloed onder je nagels vandaan 
en zorgen voor slapeloze nachten, maar heel 
vaak zijn ze ontzettend leuk en grappig. In de 
meeste gevallen is de puberteit van je kinderen 
dan ook geen tranendal, maar een leuke tijd 
met veel incidenten in de categorie: later lach 
je erom. Op hun allround platform Tis Hier 
Geen Hotel schrijven Saskia Smith en Martine 
de Vente elke dag over hun grappige, 
ontroerende en leerzame ervaringen met (hun) 
pubers. In 2020 wonnen zij twee belangrijke 
prijzen: Website van het Jaar 2020 en een 
Mercur (Innovatie van het jaar).

TARIEVEN Prijs Views* 
Blogpost + fb € 2.500,- 3.000 

*het minimale aantal views per blogpost, de 
benchmark is 3.000 views. De time spent is minimaal 
2 minuten. 

DOELGROEP
• Ouders (m/v) 35-55 jaar 
• Gezinnen met pubers (10-25)
• 80% van de vrouwen werkt
• HBO+ 

STATISTIEKEN
• 600.000 unieke bezoekers p.m.
• 1.200.000 pageviews p.m.
• 75.000 Facebookfans

TISHIERGEENHOTEL.NL 



Stress, groot geluk, klein geluk, gezond leven 
en ontspanning. Daar gaat Mynd over. 
Mynd is een site over psyche. Over al die 
dingen die je bezig houden maar waar je het 
niet met iedereen over durft te hebben.

TARIEVEN Prijs Views* 
Blogpost + fb € 1.500,- 2.000 

*het minimale aantal views per blogpost, de 
benchmark is 2.000 views. De time spent is minimaal 
2 minuten.

DOELGROEP
• Vrouwen 25-45 
• 91% van de vrouwen werkt
• HBO+ 
• 50% van de vrouwen heeft 

(nog) geen kinderen

STATISTIEKEN
• 200.000 unieke bezoekers p.m.
• 400.000 pageviews p.m.
• 45.000 Facebookfans

MYND.NU
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BRANDED CONTENT TEAM
GEEF ONS EEN DOELSTELLING EN WIJ MAKEN ER EEN VERHAAL VAN


