
MEDIAKIT 2021/2022



MAAR
WAAROM
ZIJN WIJ
NIET.THUIS?

 Niet.Thuis is een snelgroeiend
online platform met unieke
(kidsproof) hotspots in Nederland. 

In iets meer dan een jaar tijd
hebben wij een stabiele basis van
meer dan 10k volgers opgebouwd. 

We inspireren onze volgers met
een combinatie van horeca, verblijf
en activiteiten met focus op het
buiten zijn. Vaak kindvriendelijk
maar zonder de ouders uit het oog
te verliezen. Blij kinderen, blije
ouders en andersom.

We onderscheiden ons door
persoonlijk beeld te maken en onze
volgers echt mee te nemen in de
beleving.



ONZE
DOELGROEP

VROUWEN Onze doelgroep bestaat voornamelijk uit
vrouwen tussen de 25 en 45 jaar, met
kinderen.

AVONTUUR
LIJK

Het zijn ondernemende vrouwen die actief
zijn, houden van reizen en buiten zijn.

KIDS EN
PARENT
PROOF

Voor deze vrouwen is het belangrijk dat het
hele gezin kan genieten, niet alleen de
kinderen!



NAAST EEN
INSPIRATIE
PLATFORM,
MAKEN WE
OOK...

LOCATIE FOTO'S
Kleurrijk, sfeervol en persoonlijk. Wil je graag
professionele foto’s van je accommodatie of
hotspot in de stijl van Niet.Thuis? Dat kan! 

PRODUCT REVIEWS
Verkoop jij een product wat past bij Niet.thuis
en wil je het graag onder de aandacht
brengen, dan helpen wij je graag. Je krijgt een
eerlijke review met mooi beeldmateriaal. 

TRAVELGUIDES
Wil je net dat beetje meer? Naast locatie
fotografie bundelen we graag onze krachten
in een travelguide. Vol met hotspots en
unieke plekken in de omgeving. 



MANIEREN
OM SAMEN TE
WERKEN

BARTER
DEAL

Wij staan altijd open voor barterdeals
(ruildeals). Bijvoorbeeld een overnachting in
ruil voor een aantal foto's voor jullie eigen
social media kanalen. 

SOCIAL 
MEDIA 

Stories en/of posts op Instagram vanaf €25,- 

WINACTIES Breng jouw locatie of product onder de
aandacht doormiddel van een winactie! 

BLOG Een uitgebreid artikel of je locatie op onze
site vanaf €25,- 



WAT ONZE VOLGERS ZEGGEN
 

Wij waren gisteren op deze
locatie, na jullie tips te hebben

bekeken. Een superfijne
wandeling met koffie. De

komende weken gaan we al
jullie tips af, Bedankt voor het

verzamelen!
 

TJITSKE - VIA @vandaagnietthuis
 

 

 
 

Dit profiel is écht precies wat
we nodig hebben!

 
 
 
 

MARIEKE - VIA @vandaagnietthuis

 

 
 

Voor onze volgende wekelijkse
wandeling kijk ik zeker naar

jullie tips!
 
 
 

NICOLETTE - VIA @vandaagnietthuis
 





ONS 
PORTFOLIO



BUITENSPEELBOEK

Makers Maja en Minke maakten een
boek vol met leuke do tips, speurtochten
en klieder opdrachten. 

Perfect passend bij Niet.Thuis. Samen
hebben we een leuke winactie opgezet
voor onze volgers. 



"EAT,
PLAY,

REPEAT"
 



Voor de lancering van het nieuwe kampeer en outdoor merk 
Rebel Outdoor hebben we unieke product foto's gemaakt
gecombineerd met een winactie voor onze volgers. 

REBEL OUTDOOR





Boerderij en ontmoetingsplek Eemlandhoeve nodigden ons uit
voor een gezinsvakantie in een pipowagen. We genoten van de
omgeving en leverden een beeldbank vol met persoonlijke foto's. 

EEMLANDHOEVE





Op eigen initiatief maakten we een kleine travelguide van onze
vakantie in Friesland. Met een overnachting bij het Wylde pad en
een bezoek aan verschillende hotspots in de omgeving. 
Het volledige verslag is te lezen op onze website.

WYLDEPAD

https://vandaagnietthuis.nl/vakantietips/op-wylde-trip-naar-friesland/




Samen met influencer Annemarie van Geerts bezochten we de
Belevenisboerderij in Schieveen. We schoten een beeldbank voor
Annemarie en beelden om de boerderij onder de aandacht te
brengen. 

DEMAMMAVAN



WIJ
DRONKEN
AL KOFFIE,
MET..



HEB JIJ
OOK ZIN IN
KOFFIE?
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