
De ontmoetingsplek voor mama’s



Ons verhaal
Elke mama gelukkig. Dat is onze missie. Als verloskundige zie 

ik regelmatig vrouwen met dezelfde vragen of uitdagingen. 

Hoe mooi is het dan om deze vrouwen met elkaar te 

verbinden, zodat zij steun vinden bij elkaar? Dat zij weet dat zij 

niet de enige is met haar vragen of ervaringen. En zo ontstond 

Buurtmamas.nl. Een online platform waar je (aanstaande) 

mama’s vindt, direct bij jou in de buurt. Het is voor velen de 

ideale opstap naar een live kopje koffie of thee. Lekker 

laagdrempelig. 

De doelgroep
De leden van Buurtmamas.nl zijn vrouwen die zwanger zijn, 

net bevallen zijn of al een tijdje een baby hebben. Of je nu pas 

op je 40ste mama wordt, je midden in een traject zit om 

zwanger te worden, je een kindje met een beperking verwacht 

of dat je juist een hele makkelijke zwangerschap ervaart. 

Buurtmamas.nl is er voor iedere mama.



Cijfers
Buurtmamas.nl is begin oktober 2020 gelanceerd. In 1,5 jaar 

tijd hebben 7100 Buurtmama’s zich geregistreerd. 

Mogelijkheden
Buurtmamas.nl biedt diverse mogelijkheden voor jou als 

adverteerder, namelijk:

• Advertorial

• Displayadvertentie

• Tekstadvertentie

Kies wat bij jou past en neem contact met ons op.

4,8K
unieke bezoekers in april

1,00
De gemiddelde duur van 

een websitebezoek

1,7
Gemiddeld aantal pagina’s 
tijdens een websitebezoek



Sponsored Blog
€55,-
Buurtmamas.nl is er niet alleen om mama’s met elkaar in 

contact te brengen. We zijn er ook om (bijna) mama’s te 

voorzien van alle informatie die ze nodig hebben. We hebben 

een flink aantal experts die elke maand hun tips en ervaringen 

delen. Met een advertorial kan ook jij tussen onze blogs 

komen staan. Naast dat we de advertorial op Buurtmamas.nl 

plaatsen, posten wij deze ook op onze Facebook- en 

Instagrampagina.

Display- en tekstadvertenties
€95,- per 6 maanden
Tekst- en displayadvertenties vind je op drie plekken, namelijk:

• Op de tijdlijn van geregistreerde buurtmama’s

• Op de pagina waar geregistreerde buurtmama’s kunnen 

zoeken naar een match

• In de rechterkolom naast een blog

Wanneer je een display- of tekstadvertentie afneemt, staat je 

advertentie een maand op Buurtmama’s. 



Op de tijdlijn 
€95,- per pakket per 6 maanden
Op de tijdlijn van geregistreerde Buurtmama’s kun je 

adverteren met een displayadvertentie. Er zijn vier posities op 

de tijdlijn. Deze bieden we aan in twee pakketten:

• Pakket 1: positie 1 en 3 

• Pakket 2: positie 2 en 4

Aanleverspecificaties: 728px * 90px als png, jpg of gif. 

“Vind matches” pagina
€95,- per 6 maanden
Op deze pagina is ruimte voor een displayadvertentie (1) en 

een tekstadvertentie (2). 

Aanleverspecificaties:

• Displayadvertentie: 500px * 500px als png, jpg of gif.

• Tekstadvertentie: de titel is max. 40 tekens inclusief spaties 

en de beschrijving: max. 80 tekens inclusief spaties.  



Naast een blog
€95,- per 6 maanden
Naast een blog is ruimte voor een displayadvertentie (1) en 

een tekstadvertentie (2). Je kun hierbij kiezen uit een van de 

volgende categorieën: kinderwens, zwanger, bevalling en 

verzorging. 

Aanleverspecificaties:

• Displayadvertentie: 500px * 500px als png, jpg of gif.

• Tekstadvertentie: de titel is max. 40 tekens inclusief spaties 

en de beschrijving: max. 80 tekens inclusief spaties.  

Contact opnemen
Jouw advertorial of displayadvertentie op Buurtmama’s? Neem dan contact met ons mij, Lote, op 

via info@buurtmamas.nl. 

mailto:info@buurtmamas.nl
https://www.instagram.com/buurtmamas.nl/
https://www.facebook.com/Buurtmamas-102017614855582
mailto:adverteren@buurtmamas.nl?subject=Ik%20wil%20graag%20adverteren

