
Over Prettybusiness       

In augustus 2014 startte Aileen Out Prettybusiness, de eerste (én nog steeds de 
enige) Nederlandstalige blog die exclusief gericht is op zakelijke mode en uiterlijke 
verzorging voor dames én heren. De artikelen laten zien dat iedereen op zijn eigen 
manier een zakelijke stijl kan ontwikkelen, behouden en professionaliseren. Voor 
iedereen die er op het werk of tijdens een sollicitatiegesprek representatief uit wilt zien.  

Over Aileen         
Na het volgen van een mode studie en haar ervaring in deze branche, besloot Aileen 
zich te verdiepen in haar andere interesse: bestuur en politiek. Ze ging Bestuurskunde 
in Den Haag studeren en werkte een aantal jaren bij een grote overheidsinstantie. Met 
Prettybusiness heeft zij inmiddels beide interesses gecombineerd en van haar hobby 
haar fulltime werk gemaakt. In 2016 bracht Aileen vanuit Prettybusiness Strakke 
Rondingen uit, haar eerste boek. Speciaal voor volle dames die zich netjes willen 
kleden. 

Blog statistieken 

Social Media 

               ± 4.800 volgers               ± 600 volgers 
                 @Prettybusiness.nl              @Prettybusiness.nl 

                  ± 4.050 volgers                  ± 450 volgers 
   @Prettybusiness.nl               @_prettybusiness 

Prettybusiness lezers 
- Van de bezoekers is gemiddeld 67% vrouw en 

33% man 
- 74% is tussen de 25 en 54 jaar oud 
- 90% bekijkt de website vanuit Nederland

14.1K
unieke bezoekers p.m.

17.4K
totaal bezoekers p.m

46.4 K
pagina views p.m.

- Gemiddeld worden er 2,7 pagina’s per bezoek bekeken  
- Van alle bezoeken via social media is 54% afkomstig vanuit LinkedIn 
- Van al het verkeer komt zo’n 36% binnen via social media, 30% direct en            

34% via zoekmachines
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Een beetje anders 
Prettybusiness is geen standaard fashion-en beautyblog. De thema’s zakelijke mode 
en uiterlijke verzorging worden namelijk vanuit verschillende invalshoeken bekeken. 
De juridische aspecten, een stukje geschiedenis, actuele onderwerpen, trends, 
verschillende onderzoeksresultaten, etiquette, psychologie en sociologie: alles komt 
aan bod. Ook worden er regelmatig specialisten geïnterviewd. De invalshoek is altijd 
informatief, laagdrempelig en gericht op de lezer. 

Advertorial 
Een uitgebreid artikel (gemiddeld 800 
woorden) inclusief 2 no follow links. Het 
artikel blijft minimaal 1 jaar online staan 
en wordt eenmalig via alle social media 
kanalen gepromoot.                         
Prijs: op aanvraag 

Pakketten 
Bij de inkoop van meerdere 
advertorials in één keer wordt er een 
korting aangeboden. Dit is altijd 10% 
over het totaalbedrag, exclusief BTW. 

Extra promotie 
Het is mogelijk om een product of 
dienst extra te promoten via social 
media.  
Ook een gesponsorde post op 
Facebook is mogelijk. Prijs op 
aanvraag. 

Eerdere samenwerkingen 
Onder meer: Margriet magazine | 
L’oréal | Zalando | Wehkamp | 
Overhemden.com | Urban Bozz | 
Laura Blagogee couture | F.A.T. |
Dresses Only/ SRNDPTY | Purpuz | 
Molinis | Trendhim | O’right | Schultheis 
Coiffures | Golden Rose |  

Ook samenwerken? 
Wilt u ook uw product of dienst promoten op 
Prettybusiness.nl? Of heeft u een vraag? Stuur 
dan een mail naar contact@prettybusiness.nl en 
dan kijken we samen naar de mogelijkheden. 

Voorwaarden 
Vanzelfsprekend worden er alleen advertorials geplaatst in samenwerking met 
bedrijven die passen bij Prettybusiness. Links die in de artikelen worden geplaatst 
zijn altijd no follow. Daarnaast zal altijd vermeld worden dat het gaat om een 
samenwerking. Ook wordt er een eerlijke mening gegeven over het product, bedrijf 
of dienst. Er worden geen producten of diensten gepromoot in ruil voor exposure of 
producten. Ook linkruil en andere vormen van ‘gratis’ reclame vallen niet onder de 
mogelijkheden. Over bovenstaande punten valt niet te onderhandelen. 

Meer… 
Naast adverteren bied Aileen de volgende (betaalde) diensten: 
- Presentaties over het werk als blogger  
- Presentaties over zakelijke mode en uiterlijke verzorging voor professionals 
- Schrijven van gastartikelen voor andere websites 

www.prettybusiness.nl | contact@prettybusiness.nl

http://www.prettybusiness.nl
mailto:contact@prettybusiness.nl
http://prettybusiness.nl/figuurtips-opmeten-i-s-m-margriet/
http://prettybusiness.nl/l-oreal-false-lash-superstar-mascara/
http://prettybusiness.nl/jumpsuit-netjes-dragen-zo/
http://prettybusiness.nl/eerste-overhemden-app-nederland/
http://prettybusiness.nl/maatkleding-deel-4-winactie/
http://prettybusiness.nl/frivolite-collectie/
http://prettybusiness.nl/kant-op-kantoor/
http://prettybusiness.nl/winactie-purpuz-planner/
http://prettybusiness.nl/molinis/
http://prettybusiness.nl/4-manieren-om-een-stropdas-te-dragen/
http://prettybusiness.nl/cadeautip-voor-mensen-die-lastig-wakker-worden/
http://prettybusiness.nl/5-meest-gemaakte-fouten-zakelijke-kapsels/
http://prettybusiness.nl/5-meest-gemaakte-fouten-zakelijke-kapsels/
http://prettybusiness.nl/opening-golden-rose-haarlem/
mailto:contact@prettybusiness.nl
http://prettybusiness.nl/figuurtips-opmeten-i-s-m-margriet/
http://prettybusiness.nl/l-oreal-false-lash-superstar-mascara/
http://prettybusiness.nl/jumpsuit-netjes-dragen-zo/
http://prettybusiness.nl/eerste-overhemden-app-nederland/
http://prettybusiness.nl/maatkleding-deel-4-winactie/
http://prettybusiness.nl/frivolite-collectie/
http://prettybusiness.nl/kant-op-kantoor/
http://prettybusiness.nl/winactie-purpuz-planner/
http://prettybusiness.nl/molinis/
http://prettybusiness.nl/4-manieren-om-een-stropdas-te-dragen/
http://prettybusiness.nl/cadeautip-voor-mensen-die-lastig-wakker-worden/
http://prettybusiness.nl/5-meest-gemaakte-fouten-zakelijke-kapsels/
http://prettybusiness.nl/5-meest-gemaakte-fouten-zakelijke-kapsels/
http://prettybusiness.nl/opening-golden-rose-haarlem/
http://www.prettybusiness.nl

