Adverteren op Pink Press
Heb je een vraag opmerking, idee of wil je om een andere redenen in contact met ons
komen? Je kunt ons mailen via info@pinkpress.nl
Mamaisblut.nl, Bystylingibiza.com en Pinkpress.nl worden zeer goed bezocht. Dat maakt het
een uitstekende manier om uw merk of product te promoten. Dit kan door middel van een
eerlijk review*, winactie**, advertorial*** of een andere samenwerking.
Adverteren op mamaisblut.nl, bystylingibiza.com en pinkpress.nl, moet wel bij het concept
van de site passen. Voor een prijsopgave kunt u ons altijd mailen op info@pinkpress.nl
Wij staan ook open voor persberichten en persuitnodigingen. Deze kunnen gemaild worden
naar: info@pinkpress.nl
Het opsturen van een persbericht geeft geen garantie tot plaatsing.
Review:
Heeft een u een product dat u graag wilt laten reviewen? Ik test het graag, of laat het testen.
Ik schrijf dan een stuk over het product nadat dit is getest, het bevat algemene informatie en
mijn mening. Deze mening kan positief maar ook negatief zijn. Ik maak zelf het
beeldmateriaal erbij, maar soms is het leuk om wat extra foto's of een video te ontvangen.
Onderaan de review komt een link te staan naar het product.
Een product sturen geeft geen garantie voor plaatsing. Mocht u wel deze garantie willen,
neem dan contact op voor een advertorial.
Ons adres is:
TAV PINKPRESS
POSTBUS 8086

6710AB EDE
NEDERLAND
Winactie:
U kunt met ons samen een winactie organiseren. Wij maken de lezers graag blij met leuke
cadeaus of kaartjes naar een event/film bijvoorbeeld. Wij kunnen deze samen met u in elkaar
zetten, of zelf bedenken. Na afloop van de actie stuurt u het product naar de winnaars binnen
7 dagen.
Let op: U bent verantwoordelijk voor het versturen van de prijs. Wij promoten uw product,
website en eventueel een social media pagina die u aan ons doorgeeft. Wij doen dit op
www.pinkpress.nl, OF www.mamaisblut.nl OF www.bystylingibiza.com. Wilt u op meerdere
sites promoten dan is dit bespreekbaar. U kunt uiteraard wel aangeven op welke van de 3
sites u de promotie wilt. Ook zullen wij de winactie in onze social media kanalen delen.
Graag zien wij binnen 2 weken, na afloop van de actie, de prijs tegemoet.
Gebeurt dit niet, dan zullen wij u een factuur moeten sturen voor de gemaakte kosten.
Dit is twv. €500 ex btw.
Bij het aangaan van de winactie gaat u akkoord met deze voorwaarden.
Voor meer informatie kunt u mailen naar info@pinkpress.nl
Advertorial:
Op alle sites kan er een artikel over uw product/merk geplaatst worden. Dit moet wel bij het
thema van de site passen, of aansluiten bij de lezers.

Hier zijn altijd kosten aan verbonden. U levert ons het beeldmateriaal en of video, en
eventueel de tekst voor de advertorial. Wij kunnen deze ook zelf schrijven zodat het beter
aansluit bij de lezers.
Mail naar info@pinkpress.nl voor tarieven en mogelijkheden.
Bij contact graag vermelden om welke site het gaat, en of het om een review, winactie,
advertentie of advertorial gaat.
Bovenstaande posts komen in de categorie reclame, en bijpassende categorie te staan. Hier
is geen discussie over mogelijk.
PinkPress is aangesloten bij DFIIncasso&Facturatie.

