
Mooi he, de wereld. 
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“Reizen is onderweg zijn, op weg naar ergens anders. Maar reizen is ook 
stilstaan en de tijd nemen om te genieten. In een tijd waarin reisblogs 
het internet overspoelen, zocht ik naar een plek voor reisverhalen met 
aandacht. Een plek waar stil wordt gestaan bij bestemmingen, waar 
ruimte is voor lokale initiatieven en duurzaam toerisme. Waar tussen alle 
bucketlists en must sees, ook vooral plek is voor achtergrond, 
journalistiek en het vertellen van mooie verhalen.” – Naline Roodbeen, 
oprichter en hoofdredacteur  

Waar wij ons mee onderscheiden?  
Naast fijne highlights en slimme reistips, zorgen wij vooral voor een 
stukje verdieping. Behalve een enorme passie voor reizen hebben onze 
travel writers namelijk ook stuk voor stuk een achtergrond in de 
journalistiek. Samen zorgen wij voor kwaliteit, in tekst én in beeld. Dat 
resulteert in unieke content met inhoud, waarmee wij onze lezers 
informeren, inspireren en raken.  
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Over S&S 



Website: 

↠ Sinds: September 2014 
↠ Team: 10 onafhankelijke travel writers 
↠ Unieke bezoekers: 58.000 per maand 
↠ Paginaweergaven: 84.000 per maand 
↠ Leeftijd: 

• 18 - 24: 30% 
• 25 - 34: 40% 
• 35 - 44: 15% 

↠ Geografie: 85% Nederland, 10% België 

Facts 

Social Media: 

Facebook 
↠ 7.500 pagina likes 
↠ Bereik: >160.000 personen per maand 
↠ Leeftijd: 

• 18 - 24: 40% 
• 25 - 34: 35% 
• 35 - 44: 10% 

↠ Geografie: 80% Nederland, 15% België 
↠ 30% man, 70% vrouw 

Instagram: 3.300 volgers 

Twitter: 1.600 volgers
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Advertorial website: 

• Wat: Op maat geschreven artikel inclusief do follow 
link met toelichting en delen op Facebookpagina 

• Periode: Homepage +/- 2 weken. Archief: permanent 
• Tarief: Vanaf € 200,- (Afhankelijk van vorm) 
• Inhoud en vormgeving gaat in overleg 
• Passend bij stijl en doelgroep van Stop & Stare 
• SEO geoptimaliseerd 
• Extra links naar dezelfde partij zijn af te nemen voor 
€ 25,- meerprijs per stuk 

adverteren 
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Vragen over een 

samenwerking? We denken 

graag mee: 

↠ INFO@STOPANDSTARE.NL



Contact 

stopandstare.nl - Naline Roodbeen - naline@stopandstare.nl 


