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Liefs, Wendy'Met mĳn special en online platform hoop
ik dat het je kan inspireren en je helpt om

in je kracht te komen!'

MEDIAKIT 2021  

0 2



De inspiratie en helpende hand op het gebied van geluk en gezondheid  

Levensechte verhalen
Geluk en
gezondheidsexperts
Laatste ontwikkelingen op
het gebied van geluk en
gezondheid
Beweeg- en
voedingsprogramma's MEDIAKIT 2021  
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Het on- en offline 360 graden platform voor geluk en gezondheid  

Wendy special 4 x per jaar wendyonline.nl

@wendyvandijk3 @wendyonlinenl Nieuwsbrief Facebook Youtube
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WENDY PĲLERS
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LEEFSTĲL

M E D I A K I T  2 0 2 1  

Reizen

Wonen

Beauty

Mode

Woontips om meer
rust in je huis te

creëren en
binnenkijker video's

bij BN'ers. 

Alle details over de
outfit die Wendy
draagt door haar

styliste Lieve.

Van de mooiste plekken in
Nederland om tot rust te
komen,  vormgegeven in
videoserie's van Deborah

tot aan Wendy haar
favoriete eiland Ibiza.   

Gezondheidstips voor
een mooie stralende

huid en
schoonheidsrituelen
van BN'ers zoals Elise

Schaap.
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GEZONDHEID

Recepten &
voeding

Work-outs

Spirit & Psyche  

Body & mind
Yoga en wandelen

met Wendy, dansen
met Afke, Yoga met

Myrna, work-outs met
Hannelore en Kelby..
en super veel tips! 

Yoga en wandelen om
tot rust te komen.

Tips voor
hoogsensitiviteit en
tips om jouw doelen

te bereiken. 

Elke week een gezond
recept van Vytal en

voedingstips van onze
voedingsexperts. 

Spirituele artikelen
met elke maand

nieuwe tarotkaarten
door onze expert

astroloog Esther van
Heerebeek
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GELUK

Geluk

Winnen

Opvoeden

Selfcare

Elke week een
'Winnen op

woensdag' omdat het
altijd leuk is om iets
cadeau te krijgen. 

Alles over selfcare en
hoe belangrijk het is

om van jezelf te
houden.  

Geluk haal je uit de meest
kleine dingen in het leven. 

Op de meest
ingewikkelde

opvoedvragen weet
onze puberexpert

Marina van der Wal
altijd een antwoord. 
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LEVENSECHTE VERHALEN 

Geluk

Zonder jou

Hart in aktie

Levensechte
verhalen

In de serie Zonder jou
vertellen mensen over

het verlies van een
dierbare of familielid.

Hoe voelt diepe rouw?
Wat geeft hen troost? 

Levensechte verhalen, van
levensechte mensen. Met
deze verhalen creëren we

een platform waar mensen
hun verhaal kwijt kunnen,
elkaar kunnen steunen en

elkaar te begrijpen.

Qmusic radiopresentatrice
Fien Vermeulen overleefde

lymfklierkanker en wil
mensen nu inspireren op het
gebied van gezondheid, geluk

en survivallen.

Elke uitzending een
extra exclusief

interview met iemand
uit de uitzending van

Hart in Aktie. 
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DEELNAME PROGRAMMA'S

Selfcare

Doe-het-zelf 

Voeding

Bewegen

HappyCrafts is er voor iedereen
die houdt van breien, borduren

en haken. Door een abonnement
af te sluiten bij HappyCrafts

ontvang stap voor stap hoe het
breien, borduren en haken werkt
en  je ontvangt daarbij ook leuke

haakpakketten!

Het 'Fit in je lijf programma',
een op maat gemaakt

leefstijlprogramma van drie
maanden gegeven door
personal trainster Kelby

Jongen. 

Yoga met Myrna van Kemenade,
een  programma gemaakt om je

stap voor stap te begeleiden naar
een gemakkelijker leven in 7

weken. Het is laagdrempelig en je
kan het in je eigen tijd en

omgeving volgen.

Op een makkelijke manier gezond eten
met de Vytal app. Stel je eigen

persoonlijke voedingsschema op,
gebaseerd op je energiebehoefte,

rekening houdend met jouw
doelstelling en voorkeuren.
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WENDY
DOELGROEP

M E D I A K I T  2 0 2 1  
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DOELGROEP 
WENDY

De Wendy lezeres droomt ervan om alles uit zichzelf
te halen. Zij als moeder, vrouw, vriendin maar ook als
individu. Ze ontspant door en samen met haar gezin
leuke dingen te doen en ze reist binnen Europa. Ze

kent haar ups & downs als ieder ander en is benieuwd
hoe anderen hier mee omgaan. De Wendy lezeres

heeft interessen in zelfontwikkeling, sport,
persoonlijke groei, stedentrips. Helaas heeft ze  wel
weinig tijd voor al haar interesses, ze weet niet goed

hoe zij deze moet indelen! 

Lezersprofiel 84% vrouw
25-34 jaar | 29%
35-44 jaar | 24%
45-54 jaar | 28% 

MEDIAKIT 2021  

1 2



WENDY CĲFERS
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Cĳfers Wendy
Wendy special

Oplage 50.000 (per nummer)
 

Wendyonline.nl
200.000 - 400.000 unieke bezoekers

(per week)
 

Wendy socials
Facebook

Wendy Online: 82.507 likes
Wendy persoonlijk: 436k volgers

Instagram
@wendyvandijk3: 436K volgers, 687,5K bereik
@wendyonlinenl: 134K volgers, 507,9K bereik 

Youtube
Wendy Online: 3.9K abonnees

Nieuwsbrief
25.000 abonnees
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WENDY PLANNING
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Planning specials 2021

Elk jaargetijde een nieuwe special, met in totaal 4
specials per jaar. In alle specials de focus op geluk
en gezondheid maar telkens met een ander
thema.  

April | Veerkracht 

Juli | Zomereditie

Oktober | i.o.m. 

Januari | i.o.m. 
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SAMENWERKEN
MET WENDY?
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Wendy Special
Advertentie
Advertorial
Cover / doordruk Special
Shopping pagina

Wendy online
Banner
Artikel Wendy online

Nieuwsbrief
Artikel met foto

Social media
Story/Feed op Wendy Online
Story/Feed op Wendy haar persoonlijke
account

Verschillende
mogelĳkheden

Wij maken onze samenwerkingen altijd gezamenlijk
met je op maat. 
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BRANDED
CONTENT
Shopping pagina
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BRANDED
CONTENT
Advertorial

Wendy x Cellics
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BRANDED
CONTENT
Win-actie online

Wendy xUniqlo & Ines de la Fressange 

Wendy x Uniqlo
& Ines de la Fressange
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BRANDED
CONTENT
Goede doelen actie

Wendy xUniqlo & Ines de la Fressange 

Wendy x KWF
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Contact

 

nathalie@wendymultimedia.nl
0651290026

www.wendyonline.nl
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