


Pakket 1

2 tot 4 blogposts incl. 
doorplaatsing op IG-stories

of
4 tot 6 IGposts incl. doorplaatsing

op IG-stories

€10.000,-

Pakket 2

5 tot 9 blogposts incl. 
doorplaatsing op IG-stories

of
9 tot 13 IGposts incl. doorplaasting

op IG stories

€20.000,-

Pakket 3

11 tot 20 blogposts incl. 
doorplaatsing op IG-stories

of
19 tot 28 IGposts incl. 

doorplaatsing op IG stories

€40.000,-

Wil je storytelling rondom je merk, veel aandacht op de 
digitale platformen, waarbij het maken van recepten of een 
achtergrond van een product centraal staat? 

SUMMER DEAL

INFLUENCER DEAL



Leonie ter Veld Lekker eten met Linda Laura’s Bakery

Uit de keuken van Fatima Lekker & Simpel Leuke Recepten Oh My Foodness

Rutger Bakt Fransesca Kookt Brenda Kookt Oorlog in de Keuken

Eigen Huis & Tuin 
Lekker Leven De Hippe Vegetariër Voedzaam en Snel Liefde voor lekkers

Rudolph’s Bakery

Food & Health

Volgers op Instagram
1.013.000

Volgers op Facebook
1.313.00014

YouTube kanalen

Nr1 Food bereik 
van Nederland

Hoge 
selectiviteit op 

doelgroep: 
hoogopgeleide 
vrouwen 20-34

6%

28%

33%

21%

12%

13-19 jr 20-34 jr 35-49 jr 50-54 jr 65+

Een greep uit ons aanbod

SUMMER DEAL



IGPosts & BlogpostsSUMMER DEAL



Pakket Koken Umfeld Weekpakket April

Dag en tijdstip Maandag t/m zondag All Day

GRP’s 50 GRP per week op RTL4, 5, 8 en 24Kitchen

Doelgroep BDS 25-54 jaar

Investering € 11.000,- Introductietarief: €10.000,-

Dat wordt smullen met 
het Billboard Koken Umfeld
pakket

Voor meer informatie, neem contact op met billboarding@adalliance.nl

BILLBOARDING DEAL
Of liever snelle merkbekendheid creëren en profiteren van de band 
met de kijker, het umfeld en de populariteit van het programma? De 
billboarding zomer deal op Umfeld koken is hiervoor geschikt!

SUMMER DEAL

mailto:billboarding@adalliance.nl
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Dit document is slechts een werkdocument. De inhoud kan de komende weken wijzigingen en is dan ook in zijn geheel onder voorbehoud. Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW en inclusief conceptvergoeding. Op al onze voorstellen, offertes en overeenkomsten zijn Algemene Voorwaarden
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