
Powered by



Op dit moment is er diverse 
informatie over groen op internet 
te vinden. Maar veel is niet bruikbaar, 
inspirerend of betrouwbaar. 

Wat consumenten missen is een 
centraal online platform voor 
simpele, leuke en betrouwbare 
informatie over bloemen en planten. 

Lodewijk Hoekstra, 24/7 Green 
powered by Tuinen.NL vult deze 
leemte in.

En u kan meedoen…

Tuinrecepten

Okie Dokie veggi

ZORG DAT U ERBIJ KOMT...
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ONZE KERNWAARDEN...

● Informatief
● Rebels
● Eerlijk
● Toegankelijk
● Educatief

SIMPLY GREEN VOOR HUIS, TUIN EN BUITENRUIMTE

Wij staan voor:
Groen-Gezond-Gemak-Genieten

● Duurzaam
● Actueel
● Leuk 
● Makkelijk
● Hip
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ONAFHANKELIJK EN EERLIJK EIGEN REDACTIE
Ons platform werkt met een eigen 
onafhankelijke redactie. Content is 
objectief en betrouwbaar. Daarnaast 
hebben we een netwerk voor productie 
en publicatie van waardevolle “groene” 
content. 

Onze missie: Wij willen groen op een 
toegankelijke wijze actualiteit geven en 
zorgen dat groen weer simpel en leuk 
wordt.  Bloemen en Planten zijn een 
eerste levensbehoefte en essentieel in 
ieders bestaan. Duurzaamheid is voor 
ons de basis. 
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FACTS AND FIGURES, YTD...
1.25 miljoen 

unieke bezoekers 
9000

 volgers
15000

 views pm.
30000 
volgers

NIEUW: 
Reeds 600 volgers

Nieuw 
snapchat 

A messages a day
keeps the green 

doctor away

4000 volgers

1000+ ideeën150 video’s 3000+ tuinartikelen

300000
Planten beelden 

beschikbaar

100% pro 
duurzaam

Dagelijks updates
GROEN NIEUWS 

Eerdaags
Virtual 

garden tour

NIEUW

Elke dag meer contact, 
is elke dag meer groen...
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ONDERZOEK EN TRENDS Tuinen.nl, heeft de mogelijkheid om  
onderzoek te doen onder consumenten en 
biedt daarmee unieke inzichten over het 
belang van bloemen en planten in huis, 
tuin en groen in het algemeen in uw 
leefomgeving. 

De relatie tussen mens en plant kan door 
middel van ons uitgebreide en vaste 
respondentenpanel nauwkeurig 
onderzocht worden. De onderzoeken die we 
verrichten vormen unieke documentatie  
voor de groene sector. Via Tuinen.nl 
kunnen we ook gericht en opmaat 
onderzoek doen voor uw product of service.

Trends. Het Green Trend Report. Het eerste 
trendreport voor de groene markt dat zowel 
de hedendaagse trends belicht, alsook de 
onderbouwing geeft van deze trends in 
cijfers en data vormt de basis voor de 
ontwikkeling van content op ons platform.



1: GREEN  STARS zijn bedrijven die achter onze 
missie staan en een halt willen toeroepen aan het 
idee dat groen moeilijk en ingewikkeld is. Daarnaast 
willen zij actief meedoen in het duurzamer maken 
van onze toekomst. Een Green star ondersteunt de 
ons platform financieel en/of in natura. Afhankelijk 
van de bijdrage en samenwerking kan een business 
member Gold, Silver of Bronze Star zijn.

2: SPONSORED CONTENT 
Wij bieden bedrijven in de groensector uitgebreide 
mogelijkheden voor native advertising. D.m.v. 
advertorials, how-to video’s, verzorgingstip etc. kunt 
u een grote doelgroepen bereiken en uw eigen online 
content sterk verbeteren.

3: EMBEDDED ADVERTISING
In onze artikelen kunnen we commerciële inhoud 
met redactionele inhoud verweven met inspraak 
van de redactie zijn allerlei vormen te bedenken die 
op subtiele wijze aandacht kunnen genereren voor 
uw product. 

U kunt bijvoorbeeld denken aan producten die 
worden ‘geplugd’ met een persbericht, waarna de 
redactie erover schrijft in een (nieuws) rubriek. Of 
partnerships: gesponsorde acties of events waaraan 
lezers kunnen deelnemen, deze acties worden 
aangekondigd en besproken. Of artikelen die 
redactioneel beginnen en overgaan in een 
commerciële boodschap, kortom mogelijkheden 
genoeg.
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U KUNT EENVOUDIG MEEDOEN...



Wij leveren tailormade oplossingen geheel gericht op 
het behalen van de doelstellingen van u als 
adverteerder. 

Lodewijk samen met ons content team beantwoordt 
iedere briefing met een creatief tuinrecept. Op ludieke 
wijze en met een effectieve uitleg in de context van een 
mooi tuinrecept brengen wij uw product of dienst 
onder de aandacht van de consument. 

Wat moet ik bij een tuinrecept voorstellen?

Het tuin recepten systeem wordt gebruikt als allegorie 
van koken. Middels deze metafoor bieden wij u alle 
mogelijkheden om uw product of dienst relevant in de 
spotlight te zetten. 

Bijvoorbeeld:
Ingrediënten: grond/planten/mest
Benodigdheden: hark/schep/tuinslang
Moeilijkheidsgraad: 1 ,2 of 3 sterren 
etc.
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NIEUW: PARTICIPEER IN TUINRECEPTEN 



Doet u mee?
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