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Hey there!
Wat leuk dat je overweegt een samenwerking
met ons aan te gaan.
Wij zijn Sander & Eline van der Woude, we zijn
altijd in beweging en hebben grote dromen.
Sinds begin 2019 runnen wij onze blog, Wood &
Gems. Daar zijn we erg enthousiast over! In
deze mediakit vertellen we je graag wat meer
over de mogelijkheden tot samenwerken.

Wat is Wood & Gems?
Wood & Gems is een review-blog die focust op leuke,
eerlijke, in-depth reviews over producten en diensten
die we in ons dagelijkse leven gebruiken.
Herken je dat? Dat je overweegt om een bepaald
product te kopen, maar dat je je afvraagt of het wel
echt is wat je zoekt? En dat je hiervoor het hele
internet moet afspeuren op zoek naar het antwoord?
Ons doel is dat na het lezen van een review van Wood
& Gems al je vragen in één keer zijn beantwoord. Zo
niet dan zoeken we het, als het kan, alsnog voor je uit.
Op die manier scheelt dat je een hoop tijd, geld en is
het beter voor deze aarde omdat je niet zomaar
meerdere producten hoeft uit te proberen voor je het
juiste vind.

Waar we over schrijven
Happy Family (zwangerschap, baby, kids, adoptie,
pleegzorg, relatie, werk, business, financiën,
bespaartips en mindfulness)
Health + Beauty (haar, make-up, voeding,
natuurlijke producten, fashion en accessoires)
Travel (hotspots en hotels per land, reistips zoals
over reizen met kinderen)
Home Sweet Home (interieur, klussen in huis en
tuin, elektronica, gadgets en huisdieren).

Wie zijn wij?
SOCIAL INFLUENCERS - BLOGGERS KATTENLIEFHEBBERS - WERELDREIZIGERS
ZEER ERVAREN PATAT-ETERS

Wij zijn Sander, Eline & Noah. Nu nog met z’n drietjes, maar
er kan elk moment gezinsuitbreiding komen (adoptie!). We
hebben passie voor het geven aan goede doelen (let's make
a difference!), opvoeden en dingen die ons leven leuker,
beter en mooier maken. Samen met onze katten Charlie &
Jack wonen we in Veenendaal vlakbij het bos. Hoewel we 'on
a journey' zijn om steeds gezonder te leven, is onze favoriete
dag van de week nog steeds vrijdag patat-dag! En naast dat
we goed zijn in dingen uitzoeken, reviewen en bloggen
hebben we ook talent voor het bingewatchen van onze favo
series op Netflix.

Wat doen we
in het
dagelijks
leven?
We zijn ondernemers in hart en nieren, altijd in beweging.
Sander ondersteund als Business Intelligence Consultant al meer dan 10 jaar
grote bekende bedrijven. Daarnaast heeft hij passie voor gezonde financiën,
maakt hij een sport van besparen, en verslind hij voor zijn lol business-boeken.
Veel mensen kennen Eline vooral als bruidsfotografe van Forever Yes
Photography. Haar werk werd internationaal gepubliceerd in grote bekende
bruidsmagazines en blogs. Na 7 jaren lang succesvol vele bruiloften te
hebben gefotografeerd legde zij in de zomer van 2018 haar camera neer,
zodat ze andere opstartende fotografen kon gaan coachen. Op dit moment
ligt haar hoofdfocus bij het moederschap en het succesvol, en met passie,
runnen van deze blog samen met Sander.

Onze kracht ligt in
personal branding:
we delen graag
ons leven, en waar
wij enthousiast
over zijn, met
anderen.

Doelgroep
Omdat we zoveel diverse onderwerpen reviewen, is onze
doelgroep ook heel divers en breed, maar het grootste deel van
onze volgers bestaat uit jonge gezinnen en vrouwen.
We worden vooral gevonden via onze actieve social media
kanalen (Facebook, Instagram, Pinterest en Youtube) en via
Google search als mensen op zoek zijn naar een bepaald
product/dienst en vervolgens onze review lezen.

Cijfers
Doordat we nog maar net gestart zijn (begin 2019) hebben we
voor nu nog geen langdurige concrete cijfers (zoals
bezoekersaantallen website) om te laten zien. We verwachten
deze mediakit in de zomer van 2019 hiermee aan te kunnen
vullen. We zetten alles op alles om van deze blog een succes te
maken en hebben een grote visie en verwachting voor de
toekomst. Toch alvast benieuwd naar wat cijfers?
Tot aan de zomer van 2019 raden we aan vooral te kijken naar
het aantal volgers op onze social media kanalen. Raadpleeg
daarnaast regelmatig de meest up-to-date mediakit
op onze website.

Hoe samenwerken
Dit kan op meerdere manieren: denk aan het uittesten en
reviewen van een product of dienst, al bestaande blogposts
extra highlighten op de blog/social media, adverteren op de
homepage enz. Voor elke blogposts maken we professioneel
beeldmateriaal om de tekst aan te vullen. Er is veel mogelijk,
we horen graag ook jouw/jullie ideeën.

Wat goed is om te weten is dat we kieskeurig zijn in met wie
we samenwerken (al voelen we ons bij elk
Good to know

Dit vinden wij in een
samenwerking belangrijk

samenwerkingsvoorstel enorm vereerd). We vinden het
belangrijk dat producten en diensten 100% bij ons, en onze
doelgroep, passen en dat we er oprecht enthousiast over zijn.
We vinden onze integriteit en eerlijkheid naar onze volgers
toe belangrijker dan het verdienen van geld. Vanuit die
eerlijkheid schrijven we ook elke review.

Let's Work together
Waar worden we het meest enthousiast van?
Producten of diensten die ons leven een stukje makkelijker,
relaxter, leuker en-/of mooier maken
Producten die echt vernieuwend zijn
Extra bonuspunten scoor je bij ons met producten die:
natuurlijk, gezond en duurzaam zijn voor mens, milieu en dier
(qua gebruik voor ons als consumenten als ook in het
productieproces/de arbeidsomstandigheden van de makers).

Denken jullie iets te hebben wat volledig bij ons aansluit? Helemaal super!
We zijn mega benieuwd en zien uit naar een eventuele samenwerking!
Graag ontvangen we een mail met alle info en ideeën in onze inbox. We
proberen binnen 48 uur te reageren op jullie voorstel.
Alvast heel erg bedankt!

Contact
Wood & Gems
Sander & Eline van der Woude
Veenendaal
hello@woodandgems.nl
www.woodandgems.nl
Instagram: Klik hier
Facebook: Klik hier

