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RIK DE MEULMEESTER
06 53 297 399

LIFESTYLE MAGAZINE VOOR MANNEN

Manly is hét online magazine voor mannen met dagelijkse
updates op het gebied van lifestyle, gear, entertainment,
auto's, travel, film & serie, fashion en vrouwen.
Manly is een volwassen platform dat maandelijks meer
dan 100.000 mannen in Nederland bereikt.
Wij geloven dat een lifestyle magazine niet meteen
betekent dat we een exclusief imago moeten aannemen.
Bij ons dus geen pretentieus of hautain gedoe, maar
gewoon de allerbeste content voor de man.
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ADVERTEREN
Manly.nl spreekt maandelijks meer dan 100 duizend mannen in Nederland aan. Dit
doen we via onze website, maar ook via onze social media kanalen. We draaien al heel
wat jaartjes mee en zijn een gevestigde naam onder de mannenblogs.
Samen met onze adverteerders kijken we graag naar hoe we een perfecte match
tussen merk en lezer kunnen realiseren. Bekijk hieronder de mogelijkheden!

ADVERTORIAL
Wij kennen ons publiek en spreken hun taal.
Een merkboodschap in ons vertrouwde jasje is de
ideale manier om gezien en gelezen te worden.
Met mooie en vermakelijke content heeft de lezer
niet het gevoel dat ze advertising voorgeschoteld
krijgen. Zo consumeren ze je merkboodschap op
een zeer vertrouwde manier.

€ 600
€ 500
€ 600

PRODUCTIE
SOCIAL SHARES
SEO ARTIKEL

PAID SOCIAL OP AANVRAAG

SOCIAL & INFLUENCER
Manly.nl dankt zijn bestaan aan social media.
Wij weten dus als geen ander wat de kracht van
social advertising is. Versterk je merkboodschap
en campagne door gebruik te maken van onze
social influence. Zo zorgen wij ervoor dat je
merkboodschap écht overkomt!

€ 600
€ 300
€ 300

FACEBOOK POST
TWITTER POST
INSTAGRAM POST

PAID SOCIAL OP AANVRAAG

Heb je vragen over de tarieven, staat jouw gewenste advertentievorm er niet tussen of wil je
een combinatiedeal? Neem dan gerust contact met ons op. We kijken graag samen met jou
naar de mogelijkheden.

