
 
Lifestylelog bestaat sinds 2006, en richt zich vanaf dag 1 op alles wat het leven leuk maakt. In 
2006 als vreemde eend in de bijt, tussen alle print media, tegenwoordig als ‘één van de 
vele’. 
 
Wat maakt Lifestylelog anno 2020 uniek? We zijn niet de grootste site. Ook niet de aller 
hipste. Misschien wel de ‘normaalste’. Op Lifestylelog vindt iedere vrouw iets wat zij leuk 
vindt. Of zij nu graag leest of gek is op make-up. Graag uitstapjes maakt of liever in de 
keuken staat. Iets zoekt voor de kinderen, of juist voor zichzelf. 
 
Ons publiek is trouw. Veel bezoekers zijn sinds 2006 met ons meegegroeid, al begroeten we 
ook dagelijks nieuwe dames. Hun leeftijden zijn divers, maar overwegend tussen de 25 en 50 
jaar. Ze zijn graag breed geïnformeerd, en dol op nieuwe producten. Toch lopen zij niet 
achteloos achter iedere trend aan; ze zijn kritisch, en kiezen uit het enorme aanbod precies 
de producten die bij hen passen. 
 
Dol op voordeeltjes zijn ze ook. Winacties trekken volop inzendingen, nieuwe producten 
worden tenslotte extra leuk als ze gratis zijn. 
 
Bezoekers van Lifestylelog houden niet van poespas. Doe maar normaal, dan doe je al gek 
genoeg. Dat zie je terug in de artikelen die we plaatsen. We komen snel ter zake, vertellen 
over het product, en niet over onszelf. Lifestylelog is geen dagboek, het is een online 
magazine met no nonsens informatie. 
 
Bezoekers die op zoek zijn naar een wat meer persoonlijke touch kunnen terecht op onze 
social media kanalen. Met name op Instagram geven we graag een kijkje achter de 
schermen, terwijl we op Facebook een seintje geven als er een nieuw item online staat. Wie 
liever per e-mail op de hoogte blijft, is bij ons ook aan het goede adres: 1 tot 2 keer per 
maand versturen wij een nieuwsbrief. 
 
 
 
 
 
 
 
 



De feiten 
 
Over Lifestylelog: 
 
URL: Lifestylelog.nl 
Sinds: 2006 
Redactie: Lyndsey Mans-Kuipers 
Doelgroep: vrouwen tussen 25-50 jaar 
Soort content: reviews, winacties, sfeerreportages 
 
De cijfers: 
 
Unieke bezoekers: 15.000/maand 
Nieuwsbrief: 15.000 abonnees 
Facebook: 2700 volgers 
Instagram: 1153 volgers 
 
Postadres: 
 
Lifestylelog, t.a.v Lyndsey Mans-Kuipers 
Ottersveen 134 
3205VG Spijkenisse 
lyndsey@lifestylelog.nl 
06-14913660 
 
Adverteren: 
Richtprijzen: 
Hele blog incl beeld en url €295 
Alinea in blog €125 
Link in blog €95 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Een greep uit de artikelen op Lifestylelog 
 

 
 

 
 

  


