M E D I A K IT

OVER MIJ & MAKE ME BLUSH
Hi, ik ben Daniëlle! Online beter bekend als Make Me Blush. Met
Make Me Blush ben ik begonnen om anderen mensen te kunnen
inspireren op het gebied van beauty, fashion & lifestyle. Voor Make
Me Blush maak ik content op mijn website, YouTube kanaal en
Instagram. Ik plaats minimaal twee keer per week een nieuwe video
over alles wat met beauty, fashion en lifestyle te maken heeft. Als
persoon praat ik rustig in mijn video’s en ben ik niet over de top.
Ik vertel onder andere mijn eerlijke mening over nieuwe beauty
lanceringen, laat mijn leuke gespotte items uit de (online)winkels
zien en behandel dilemma’s uit het dagelijks leven.
Op Make Me Blush behandel ik zowel budgetproof producten, maar
laat ik ook high-end producten zien. Als ik het item leuk genoeg
vind, dan zal ik het delen op mijn platform.

MISSIE
Make Me Blush is een online platform voor
alles wat met beauty, fashion en lifestyle te
maken heeft. Ik wil mensen ervan bewust
maken dat je goed bent zoals je bent.
Mensen inspireren met de leukste aankopen,
tips om alles netjes op te ruimen of helpen
bij dilemma’s uit het dagelijks leven. Ik geef
een eerlijke beoordeling en heb een bepaalde
kalmte over mij heen waardoor mensen
content ervaren als ontspanning.

YOUTUBE
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25.216

*Alle benoemde cijfers in de mediakit zijn gemeten in januari 2022

DOELGROEP
Make Me Blush richt ze op vrouwen tussen
de 16 - 36 jaar. Vrouwen die houden van
beauty, fashion en lifestyle en het beste in
zichzelf naar boven willen halen.

SUCCESSEN
Onder mijn video’s, blogposts en Instagramposts
reageren er veel verschillende mensen. Via deze reacties
krijg ik vaak te horen dat mensen producten hebben
gekocht n.a.v. van mijn mening. Omdat ik mijn eerlijke
mening geef, wordt mijn mening erg op prijs gesteld.
Meerdere bedrijven zijn u voor geweest, zoals:
Xenos, Etos, FietsenOpFietsen.nl, Essence, Brandfield,
L’Oréal, Dekbed Discounter, Duifhuizen, Daniel
Wellington, Urban Decay, Benefit en nog veel meer.

92K WEERGAVEN
BEST BEKEKEN VIDEO

43K WEERGAVEN
BEST BEKEKEN BLOGPOST

WINDESHEIM
MAGAZINE

YOUTUBE
Op YouTube upload ik 2 keer per week een nieuwe video.
Hier plaats ik bijvoorbeeld shoplogs, vlogs, opruimvideo’s
en testvideo’s. In totaal heeft Make Me Blush afgerond
14.500 abonnees.

41K
WEERGAVEN P.M.

23,4K UNIEKE
KIJKERS P.M.

95,1%
VROUW

INSTAGRAM
Op Instagram laat ik mijn volgers een kijkje achter
de schermen zien en deel ik foto’s uit mijn dagelijks
leven. YouTube is meer een momentopname (buiten
de vlogs om), maar op Instagram laat ik zien wat
ik gedurende de dag doe. Ook deel ik via Instagram
stories handige tips.
Op de eerste screenshot is de sfeer van mijn
account te proeven en op de tweede screenshot is
het bereik per foto te zien.
Grootste leeftijdscategorie is tussen 18 - 34. Hiervan
is 85,9% vrouw en 14,1% man.

WEBSITE
De blog is waar het voor Make Me Blush
allemaal begon. In 2012 werd Make Me Blush
opgericht en in 2014 kwam er dagelijks een
blogpost online. Inmiddels wordt hier meerdere
keren per maand een blogpost geplaatst. De
website wordt goed bezocht omdat Make Me
Blush hoog in de Google zoekresultaten terecht
komt.

2012
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BLOGPOST
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KOSTEN
Voor plaatsingen op Make Me Blush hanteer ik
een tarief. Rechts staat een kolom met enkele
voorbeelden. Mocht u graag een product ter
review opsturen, dan is dit mogelijk en kan ik in
overleg wat van het tarief af halen.

Gesponsorde video

€

250,-

Advertorial Website

€

170,-

Instagram Post/Reels/Story

€

100,-

Samen kunnen we kijken naar de beste oplossing
om uw product te promoten. De benoemde
prijzen zijn excl. BTW. Iedere ontvangen klus zal
ik goed bekijken of ik hiermee zowel mijn volgers,
als de adverteerder verder help. Producten of
diensten waar ik niet achtersta, zullen nooit aan
mijn naam gekoppeld worden.

Alle mogelijkheden zijn bespreekbaar. Mocht hier
iets niet tussen staan wat u graag zou willen,
neem dan contact op via de gegevens onderaan.

VOORWAARDEN
Make Me Blush hanteert enkele voorwaarden voordat er iets wordt
geplaatst. Daarnaast zijn er ook enkele regels waar rekening mee gehouden
dient te worden. Lees ook de algemene voorwaarden op de website.

UNIEKE TEKSTEN + AFBEELDINGEN
Teksten op Make Me Blush zijn uniek en worden zelf geschreven.
Teksten aanleveren is niet mogelijk. Een artikel bevat minimaal 300
woorden en maximaal 3 links naar 1 website. Afbeeldingen worden
door mij gemaakt. Het is mogelijk in overleg rechtenvrije foto’s aan te
leveren indien ze bij de huisstijl passen. Dit gaat in overleg.
PROMOTIE SOCIAL MEDIA
Een blogpost of video zal ook gedeeld worden op Instagram stories
en Facebook.
VERMELDING SPONSORING/SAMENWERKING
Sinds 2014 is de Reclamecode Social Media (RSM) van toepassing. Er
zal daarom altijd een vermelding bij het geplaatste bericht komen te
staan dat het om een samenwerking gaat. Dit geldt voor alle kanalen.
NOFOLLOW LINKS
Make Me Blush maakt gebruik van nofollow links. Het gebruik maken
van nofollow links is een regel van Google. Bloggers kunnen in de
problemen komen als er gebruik gemaakt wordt van dofollow links.
LEVERTIJD EN FACTUUR
Levertijd van de content gaat in overleg. Er is een mogelijkheid om eerst een preview te ontvangen voordat het online komt
te staan. Hierin mogen kleine onjuistheden worden aangegeven en deze zullen worden aangepast. Na plaatsing ontvangt u
een factuur per mail. Deze dient binnen 30 dagen betaald te worden. Bovengenoemde prijzen zijn excl. BTW.
EERLIJKHEID
Onder mijn volgers sta ik bekend als een eerlijk persoon. Ik zal daarom altijd eerlijk en oprecht zijn. Het is dus mogelijk dat
er eventuele minpunten over een product naar voren kunnen komen. Bij een product zal ik altijd de voor en tegens afwegen
en ik zal een product nooit naar beneden halen. De werking van een product is natuurlijk voor ieder persoon anders en
meningen/smaken verschillen.

SAMENWERKEN?
NEEM GERUST CONTACT OP
www.makemeblush.nl
info@makemeblush.nl
KvK: 71803149
BTW-id: NL002361588B33

