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Love4Kidz.nl 
Media Kit 

Services 
Products Reviews | €150,-  

- Product reviews will be done when a 
sample is provided.  
- Samples will not be returned 
- A review is my honest opinion 
- Not all samples that are send 
without request will be published 
 

Giveaway 

- Giveaways will be done when 2 
samples are provided  
(1 to review and 1 to give away) 
- A giveaway starts on Sunday 07.00h 
- A giveaway is online for 14 days 
- The giveaway will also be published 
on Social Media 

Sponsored Posts |  €150,-  

- A sponsored post or advertorial if 
the content fits our target group 
- Sponsored posts are open to rewrite 
- Posts will end up in archive 

* Brand Ambassadorship 
* Social Media Promotion 

* Custom Hashtags 
* Freelance wri ting 

 

Love4Kidz 
Love4Kidz is a kidslifestyle magazine for moms and dads (to 
be). With daily updates about fashion, lifestyle, books, 
interior, toys, gadgets, diy, holidays, must sees, inspiration 
and more. We want to provide a map to the (new) parents 
so they can find their way in the world of children. 
 
Founder & Editor in Chief | Marieska Visser |  Mom 
of 3 kids with a passion for writ ing and reading. 
 

Unique visitors 
20.000 per month 

Social Media 
 

1

Subscribers 
3.700 

Twitter  
3.001 

 Facebook  
1556 

Pinterest 
588 

Instagram  
1601 
 

2 0 1 6 - 2 0 1 7  

Page views 
46.000 per month 

Avg Time on site 
3.5 minutes 
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Most Popular Posts 
The most popular posts on Love4Kidz  in 2016 

Tips | Voorkom oververhitting 
Hoe heer lijk ik warmte ook v ind, hij heeft ook een 

nadeel: het slapen in een te warme s laapkamer. Hoe 

zorg je dat je baby koel bli jf t?  Hoe voorkom je 

oververhitt ing en zorg je voor een koele kamer? 

Hieronder vind je een 5-tal  tips. 

We hebben een werkplaats ontdekt waar je een 

beer kunt  maken. Een heuse werkplaats waar je een 

teddybeer tot  leven kan laten komen. Een echte 

‘Build-a-Bear  Workshop’. In deze Workshop gaven 

we Max-Joe een hart je en een wens mee. Waar die 

Beren  Werkplaats is? Dat gaan we je vertellen.  

 

Sorry dat ik begin met lieve, maar na zondagavond heb 

ik  het  idee dat  ik  je ken. Tijdens je laatste concert  in 

Nederland had ik het  genoegen om vanaf een tr ibune 

naar je optreden te ki jken. Het werd een intiem 

moment tussen mezelf  en dat  ieniemienie mannetje 

op het  podium.  

Al acht jaar vraag ik  mij  vrijwel wekeli jks af: ben ik zo 
anders dan andere mama’s? Hoewel ik  mijn mede-
ouders begr ijp, begri jp ze ook weer niet. Het is alsof je 
er bij  hoort en toch niet. Ik ben mama van een zoon 
met een chronische ziekte: congenitale neutropenie. 
Een zorgenkindje dus.  
 

Bui ld a Bear Workshop 

Aan mama’s met een zorgenkindje 

Lieve Justin Bieber, Ga naar 
huis 
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Presence | Slimme 
beveil igingscamera 
Waarom wij  kiezen voor een beveil igingscamera. Ten 
eerste hebben wij  geen voordeur. Tenminste geen 
zichtbare. De voor-  en achterdeur zi t in de tuin. Om 
in de tuin te komen moet je door een poort.  Ten 
tweede, de tuin is omsloten door muren. We zit ten 
dus eigenli jk  in een soort privé hofje. Dat  heeft  

voordelen. 

Lidl versus Snurk beddengoed 
Al jaren heb ik  hem hoog op mijn li jst je staan: een 
dekbedovertrek van Snurk beddengoed. Het 
dekbedovertrek met de piraat v ind ik  het ideale 
overtrek voor mijn stoere zoon. Toen ik dan ook bij  
de Lidl  tegen een ‘replica’  aanliep kon ik niet anders 
dan een vergelijkend waren onderzoekje doen. 
 

10 tips een hangmat met kids 
Kinderen houden van hangmatten. In veel landen 
slapen kinderen vanaf hun geboorte in een hangmat. 
Dit zorgt voor een ontspannen gevoel. Kinderen 
kunnen zich in een hangmat helemaal ontspannen. 
Wij  geven je 10 tips waar je met een hangmat voor 
k inderen op moet letten én een heel leuke diy t ip 
voor binnen. 
 

Raff ie’s |  Sneakers met Led 

“Die kunnen toch niet lekker zi tten?” dat  was de 
eerste gedachte toen ik de Raff ie’s zag. Raffie’s zi jn 
sneakers met LED verl ichting in de schoenzool. 
Omdat je op een gedachte alleen niet kan 
beslissen, besluiten we de schoenen aan een test te 
onderwerpen. 
 



 

 

  

 
Interested in contacting me? Give me a call or send me an 

email. I’d love to start new collaborations that are interesting 

to my readers and followers.  

Contact me 

Love4Kidz.nl 

Marieska Visser 
Julianalaan 14 
2661 EL Bergschenhoek 
The Netherlands 
 
Telephone 
+32-6-41185249 
Email 
Marieska@love4kidz.nl 
Website 
www.love4kidz.nl 
 
Facebook  |  love4kidznl 
Twitter  |  @love4kidz 
Instagram  |  @love4kidz 
Pinterest  |  love4kidznl 
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