
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 

               ± 5.500 volgers               ± 660 volgers 
                 @Prettybusiness.nl              @Prettybusiness.nl 

                  ± 4.000 volgers                  ± 540 volgers 
   @Prettybusiness.nl               @_prettybusiness 

Adres* 
Onder de Toren, Prettybusiness.nl 
A. Hofmanweg 1a 2031 BH Haarlem  
*Let op: Iets toesturen is vrijblijvend en garandeert geen 
publicatie. Koop een advertorial in als je hier zeker van wilt 
zijn.

17.8K
unieke bezoekers p.m.

21.4K
totaal bezoekers p.m

Prettybusiness lezers 
- 60% is vrouw en 40% man 
- 80% is tussen de 25 en 54 jaar oud 
- Van alle bezoeken via social media is 70% afkomstig vanuit LinkedIn 
- Naast zakelijke mode zijn de lezers geïnteresseerd in persoonlijke ontwikkeling, 

lifestyle, nieuws, reizen, winkelen en politiek 

www.prettybusiness.nl | contact@prettybusiness.nl
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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 op Prettybusiness 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. De korting is 10% 
op het totaalbedrag van alle artikelen 
excl 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 | 
Zalando | Wehkamp | Heineken | 
Overhemden.com | Dresses Only/ 
SRNDPTY | HemdvoorHem | 
Engelbert-Strauss 

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. 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 
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