
Een beetje anders 
Prettybusiness is de enige blog in Nederland die zich exclusief  richt 
op zakelijke mode en werkkleding. De artikelen worden voor zowel 
dames als heren geschreven en kunnen over alle soorten beroepen 
gaan. Maar één thema staat altijd centraal: de koppeling tussen het 
werk en het uiterlijk. 

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, waar onder uit het Prettybusiness expert-team. De 
invalshoek is altijd informatief, laagdrempelig en gericht op de lezer.
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Stap 2: Planning maken 

Naar aanleiding van onze afspraken en de inhoud van het artikel maak ik een 
planning. De doorlooptijd van een artikel, vanaf  de voorbereiding tot en met 
de publicatie, is gemiddeld 2 tot 3 weken. Wanneer jij de planning goed hebt 
gekeurd, ga ik aan de slag. Let op: het is mogelijk dat er een wachttijd is. Neem 
dus z.s.m. contact op wanneer je wilt samenwerken.

Stap 4: Publicatie & PR 

Op de afgesproken datum en tijd, zoals vastgelegd in de planning, wordt het 
artikel gepubliceerd. Vervolgens wordt het artikel gedeeld via de social media 
kanalen die gekoppeld zijn aan Prettybusiness: LinkedIn, Twitter, Facebook en 
Instagram (zowel in stories als de tijdlijn zelf).

Stap 5: Betaling 

Na publicatie van het artikel ontvang je de factuur voor het artikel. Deze dient 
binnen 14 dagen na ontvangst betaald te worden.

Artikel in samenwerking met Prettybusiness

Stap 1: Afspraken maken & sparren 

Wanneer we gaan samenwerken kijken we als eerste waar het artikel over zal 
gaan. Het kan zijn dat jij van te voren een specifiek product of  dienst wilt 
promoten, maar het is ook mogelijk om dat aan mij over te laten. Ik bedenkt 
dagelijks concepten en weet wat lezers leuk vinden. Ook kijken we samen 
wanneer het artikel gepubliceerd zal worden. Dit gebeurt meestal telefonisch. 

Stap 3: Uitvoering 

De uitvoering bestaat uit de volgende stappen: 
1. Voorbereiding: informatie opzoeken/inlezen 
2. Uitwerking: schrijven/foto’s maken e.d. 
3. Concept artikel: je ontvangt het concept artikel ter goedkeuring 
4. Eventuele aanpassing: mocht je opmerkingen hebben, dan pas ik die aan. 
5. Taalcontrole: de tekst wordt op taal gecontroleerd i.v.m. mijn dyslexie


