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Wie ben ik?  
Mijn naam is Nathalie en ik woon in Antwerpen, 
België. Ik heb een man, Kim en twee zoontjes 
Vince (10 april 2014) en Lex (25 december 2016) .  
Mijn passie voor schrijven is de reden dat ik met 
mijn blog begonnen ben. Ik ben ook nog leerkracht 
in de basisschool maar ik miste toch iets van 
mezelf. Toen ik zwanger was richtte ik Unicorns & 
fairytales op die al snel evolueerde in een blog waar 
mensen mijn verhalen konden lezen. Ervaringen 
als mama, juf, vrouw en fashionista en ook 
inspiratie zijn de hoofdtopics van mijn blog. Ik kan 
mijn blog het beste omschrijven als een lifestyle -
en mamablog. Ik ben steeds op zoek naar de 
leukste trends en wil die graag met iedereen delen. 
Ik zal dan ook enkel samenwerkingen aangaan 
wanneer ik er volledig achter sta. Ik streef naar 
eerlijkheid en wil mezelf blijven. Ook wil ik tijdens 
samenwerkingen streven naar inhoudelijk 
interessante blogposts die ene meerwaarde kunnen 
zijn voor de lezer, niet louter reclame.  
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Persoonlijk & 
eerlijk 

ALLES WAT IK SCHRIJF 
IS HOE IK DENK, WAT IK 

VOEL, WIE IK BEN. IK 

In volle groei  

MIJN BLOG IS IN VOLLE 
GROEI. STEEDS MEER 

VOLGERS EN 
SAMENWERKINGEN.

Fashion 
musthaves & 

interieur 

MIJN PASSIE MAAKT 
EEN GROOT DEEL VAN 

MIJN BLOG UIT.

Elegant  

IK STREEF NAAR GOED 
INHOUDELIJKE EN 

MOOIE BLOGPOSTS, 
MOOIE FOTO’S EN 

INTERESSANTE 
ONDERWERPEN.
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Persevents / persberichten 

Ik word graag opgenomen in perslijsten. Het is zeker mogelijk 
mij uit te nodigen voor persevents. Het sturen van 
persberichten is echter geen garantie voor een blogpost. 
Wanneer een bericht mij aanspreekt kan het zijn dat ik hier 
spontaan iets over post of jullie contacteer voor meer info.  

Na een leuk persevent volgt er meestal wel een blogpost. Dit 
kan gaan over het event zelf, de producten, de ervaring enz… 
Er zullen steeds foto’s worden getrokken die gebruikt zullen 
worden in de blogpost.   

Samenwerken 

Het is mogelijk om als webshop, bedrijf of persoon samen te 
werken met Unicorns & fairytales. Neem contact op via mail 
voor verdere vragen en ik zal steeds zo snel mogelijk 
antwoorden. Wat zijn de mogelijkheden… 

Review 
Zou je graag producten laten reviewen? Dat kan. Je stuurt 
producten op, die ik mag houden en ik schrijf er een eerlijke 
blog over. Dit kan ook altijd gepaard gaan met een give away of 
winactie, wat altijd leuk is voor de lezers. Raadpleeg de 
tarieven. 

Wanneer ik een negatieve ervaring heb dan zal ik dit eerst 
melden. Dan kan je alsnog kiezen om de post niet online te 
laten komen. Producten terugsturen doe ik niet.  

    * 

advertorial/blogpost  
Wil je als webshop graag in de categorie “webshoptips” komen 
te staan? Wanneer je mij als bedrijf niets kan aanbieden in 
producten waarmee ik akkoord ga (zoals outfits, shoptegoed, 
iets naar keuze van jullie webshop,…) , maar de inhoud is wel 
interessant voor mijn blog, dan kan ik altijd een advertorial 
plaatsen voor jullie.  De prijs van een advertorial begint 
vanaf 100 euro en kan oplopen naargelang de unieke 
bezoekers per maand. Er staat steeds een linkje in de blogpost 
naar jullie bedrijf.  No follow.  Ik maak het blogje altijd SEO 
proof!  
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* 

Winacties 
Wil je graag een winactie organiseren? Ik ben zeer actief op Instagram en andere sociale media. 
Daar worden de winacties ook steeds onder de aandacht gebracht. De soort actie wordt op 
voorhand afgesproken. Ik vraag ter vergoeding zelf het product als dit interessant is. Indien je een 
winactie vraagt bij een blogpost dan kan dit er gratis bij. Wil je een winactie zonder blog en 
zonder dat je mij het product kan geven, dan wordt er een vergoeding van 50 euro gerekend.  

* 

Logo 
Het is ook mogelijk een banner met logo van jullie webshop/bedrijf te plaatsen in de 
rechterkolom van mijn blog. Hier vraag ik 20 euro per maand voor.  Tenzij het gaat om 
bedrijven, merken of webshops waarmee ik een longterm collab aanga of tijdens 
promoties die je via mail zal aankrijgen. Indien je een logo wenst voor minstens 6 
maanden dan geef ik 10% korting.  
 

* 

Instagram 
Samenwerkingen via Instagram zijn ook steeds mogelijk. Procuct placement gaat vanaf 75 
euro. Prijzen/opdrachten zijn bespreekbaar.  
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Statistieken & info  

Unicorns & fairytales is een groeiende blog. Elke maand komen er meer bezoekers en volgers op 
sociale media. Vooral Instagram is een groeiende bron. Bekijk dus steeds mijn recente cijfers via 
instagram (@nathalieke7)  

De samenwerkingen die ik reeds gehad heb kan je vinden op de pagina 
“samenwerkingen” op mijn blog.  Ik ben ook ambassadeur voor verschillende 
merken. Die kan je ook steeds op mijn blog terugvinden.  

Laatst bijgewerkt : maart 2016  

Blog unieke bezoekers : 7800 / maand 

Blog facebookpagina : 3000 

Instagram : 6500 

—————————— 

Youtube : 64 

Twitter : 660 

Pinterest: 160 

Ambassadeur voor STOKKE, Amazonas, kledingmerken 

Gastblogger voor Zappy Ouders (online)  
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Prijzen 

Voor een advertorial / blogpost met 1 verwijzende link : tussen 175-300 euro* 

Indien het product meegeleverd wordt : 100-150 euro 

Logo met link: 20 euro / maand  

Giveaway zonder product : 50 euro  

* Prijzen kunnen wijzigen als het aantal volgers groeit. Er zijn uitzonderingen voor 
langdurige samenwerkingen, interessante deals of producten met een grote 
waarde en goede doelen. Vraag meer info via mail : 
nathalie@unicornsandfairytales.be 

Blogposts 

Wanneer ik een blogpost schrijf zal ik rekening houden met de volgende zaken: 

- SEO proof 

- minstens 1 verwijzende link (no follow)  

- leuke en verzorgde foto’s 

- verzorgde layout  

- juiste schrijfwijze 

- draft versie bekijken altijd mogelijk ter goedkeuring, gelieve dit op voorhand te vragen 

sneak peeks 
Het is mogelijk om sneak peeks van nieuwe 
collecties van kledij / … via mijn blog aan het 
publiek mee te delen. Vraag dit aan via mail. 

Contact  
Voor meer informatie, aanvragen voor 
samenwerkingen en andere opmerkingen 
kan u mailen naar het volgende adres: 

nathalie@unicornsandfairytales.be  

Veel liefs , Nathalie 
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