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Mogelijkheden en tarieven 2020 food, cosmetische behandelingen, beauty en 

wellness Startpagina’s  

Met 387.000 bezoeken per jaar in 20191 zijn de 22 leefstijl gerelateerde Themapagina’s nog 

altijd een belangrijke bron van linkbuilding voor veel websites. In 2019 heeft Sanoma het 

platform een update gegeven. Hierdoor nam het aantal bezoeken weer toe met 6,6% ten 

opzichte van 2018.   

Kwalitatief goede content, relevant en actueel 

Het doel is van een Startpagina is maken van een heldere, relevante pagina door het 

aanbieden van links naar actuele en relevante websites over het onderwerp. 

Het onderhoud van deze pagina’s is van deze 22 Themapagina’s is in handen van Inge de 

Munnik, een onafhankelijke en ervaren online marketing strategie en conceptontwikkelaar op 

het gebied van food, cosmetische behandelingen, beauty en wellness. De door haar beheerde 

themapagina’s bestaan uit een grote verzameling links, video’s en afbeeldingen over leefstijl 

gerelateerde onderwerpen. Van cosmetica tot plastische chirurgie, van beautyfood tot b2b 

pagina’s voor professionals.  

De bezoekers gebruiken deze pagina’s omdat de informatie overzichtelijk in categorieën wordt 

gepresenteerd en omdat de links door een beheerder met verstand van het onderwerp worden 

geselecteerd. De Startpagina’s worden gecontroleerd op kwaliteit en ook nog steeds goed 

onderhouden. 

Gesponsorde links voor linkbuilding 

Er bestaat de mogelijkheid om een gesponsorde tekstlink aan te vragen. Deze moet wel 

passen binnen het thema van de pagina. Een gesponsorde link heeft vooral waarde voor 

linkbuilding als deze naadloos aansluit bij het onderwerp van de Startpagina 

Marktvizier bemiddelt in tekstlinks voor de leefstijl gerelateerde Themapagina’s die verdeeld 

zijn in de volgende clusters: 

• Beautyprofessionals (B2B)  

• Cosmetische behandelingen  

• Food 

• Wellness  

Hieronder je de prijzen voor een gesponsorde tekstlink of video exclusief BTW per jaar met 

ingang van 1-12-2019  

Beautyprofessionals (B2B) 

Deze Themapagina’s worden vooral bezocht door beautyprofessionals zoals 

schoonheidsspecialisten, nagelstylisten en visagisten.  

Themapagina 
Prijs per 

jaar   

schoonheidsspecialisten  200 

nagel  200 

visagie  50 

  

 
1 Bezoekers in de periode 1-12-2018 t/m 30-11-2019 

http://www.ingedemunnik.nl/inge_de_munnik
http://www.ingedemunnik.nl/inge_de_munnik
http://www.ingedemunnik.nl/marktvizier
http://acne.startpagina.nl/
http://cellulite.startpagina.nl/
http://dermatologie.startpagina.nl/


Cosmetische behandelingen 

Deze Themapagina's worden vooral bezocht door consumenten die op zoek zijn naar 

informatie over behandelingen bij medisch specialisten en artsen over gewenste veranderingen 

aan het uiterlijk die niet door de zorgverzekeraar vergoed worden, zoals borstvergroting, 

liposuctie, injectables, botox en privéklinieken.   

Themapagina 
Prijs per 

jaar   

plastischechirurgie  200  

plastischechirurgie-privekliniek  50 

anti-aging 50 

spataderen 50 

dermatologie 50 

cellulite 50 

acne 50 

borstvergroting  50 

liposuctie  50 

 

Beauty en wellness  

Deze Themapagina's worden vooral door consumenten bezocht die op zoek zijn naar 

informatie over beauty zoals make-up, cosmetica, huidverzorging, ontharen, beautybloggers, 

beauty- of wellness arrangementen. 

Themapagina 
Prijs per 

jaar   

beautyblog  150 

ontharen 100 

beauty  50 

beauty-arrangement  50 

cosmetica   50 

huidverzorging  50 

make-up 50 

wellness  50 

Food 

Deze Themapagina’s worden vooral bezocht door consumenten die op zoek zijn naar gezonde 

voeding en beautyfood.  

Themapagina 
Prijs per 

jaar   

streekgerechten  50 

beautyfood 50 

 

  

http://plastischechirurgie.startpagina.nl/
http://plastischechirurgie-privekliniek.startpagina.nl/
http://anti-aging.startpagina.nl/
http://spataderen.startpagina.nl/
http://dermatologie.startpagina.nl/
http://cellulite.startpagina.nl/
http://acne.startpagina.nl/
http://borstvergroting.startpagina.nl/
http://liposuctie.startpagina.nl/
http://www.beautyblog.startpagina.nl/
http://beauty-ontharen.startpagina.nl/
http://beauty.startpagina.nl/
http://beauty-arrangement.startpagina.nl/
http://beauty-cosmetica.startpagina.nl/
http://beauty-huidverzorging.startpagina.nl/
http://make-up.startpagina.nl/
file:///H:/Inge%20de%20Munnik/Documents/backup/wellness.startpagina.nl
http://streekgerechten.startpagina.nl/
http://beautyfood.startpagina.nl/


 

Duur campagne en betaling 

Een campagne wordt altijd vooraf gefactureerd en start pas na ontvangst van je betaling. De 

duur van een campagne is minimaal 1 jaar en de campagne wordt niet automatisch verlengd. 

Geïnteresseerd? 

 

Stuur een mailtje naar startpagina@marktvizier.nl om een linkje te reserveren. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en diensten zijn onze algemene voorwaarden van 

toepassing 

 

 

mailto:startpagina@marktvizier.nl
https://www.marktvizier.nl/algemene-voorwaarden-marktvizier/

