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ZIJ LACHT IN
HET KORT

Zij Lacht is in 2016
opgericht door Liza de
Jonge, vanuit een behoefte
die zij zelf had: op een
toegankelijke manier de
Bijbel lezen. Ze zocht een
team van enthousiaste
schrijfsters en sinds 1
januari 2017 staat er iedere
dag een korte, Bijbelse
overdenking online op
www.zijlacht.nl.
Zij Lacht bleek een enorm
gat in de Nederlandse
markt op te vullen. Binnen
no time trok de website
vele bezoekers. In maart
2017 gaven we ons eerste
papieren leesplan, waarna
nog twee edities volgden.
Het eerste evenement in
2018 was razendsnel
uitverkocht en het tweede
evenement trok meer dan
750 bezoekers. Als kers op
de taart ontwikkelden we in
samenwerking met Royal
Jongbloed een Zij Lacht
Bijbel, die tot twee keer
toe binnen een paar weken
was uitverkocht. De derde
druk verschijnt voor
december 2019.

1. MISSIE EN VISIE

MISSIE EN VISIE
Onze naam 'Zij Lacht' komt uit
de Bijbel. In spreuken 31:25
staat: "Kracht en waardigheid
zijn haar kleding en Zij Lacht de
komende dag toe." We geloven
dat er meer in het leven is dan
de laatste modetrends en we
willen alle vrouwen in
Nederland bekleden met kracht
en waardigheid. Dat doen we
door hen op een toegankelijke
manier onderwijs te geven
vanuit Bijbelse principes: door

middel van de dagelijkse
overdenkingen, de maandelijkse
podcast, leesplannen (+- 2 keer
per jaar) en events (1 keer per
jaar). Bij alles wat we doen
staat onze droom centraal: "Wij
dromen van een samenleving
waarin krachtige vrouwen
opstaan die leven vanuit hun
relatie met God en de ander, en
van daaruit de dag van morgen
tegemoet lachen."

Wij dromen van een
samenleving waarin
krachtige vrouwen
opstaan die leven vanuit
hun relatie met God en de
ander, en van daaruit de
dag van morgen tegemoet
lachen.
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2. CIJFERS EN MOGELIJKHEDEN

CIJFERS

WLT U MEER INZICHTEN IN
ONZE CIJFERS EN/OF
DOELGROEP? BEL GERUST MET
LIZA: +31 6 40 85 50 57

1. WEBSITE
18.000+ unieke bezoekers per maand
80.000+ paginaweergaven per maand
2. INSTAGRAM
10.600 volgers

3. PODCAST
6.500+ luisteraars
4. NIEUWSBRIEF
4.700+ contacten
5. ZIJ LACHT EVENT
Next event: januari '20
1000-1500 bezoekers (schatting)
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1. WEBSITE
De dagelijkse overdenkingen
worden dagelijks door veel jonge,
gelovige vrouwen in de
leeftijdscategorie 18-30 jaar
gelezen.
Een banner wordt onder de
dagelijkse overdenking geplaatst.
Aanleverspecificaties:
1200 x 600 pixels, liggend.
U bent vrij om de banner zelf te
ontwerpen. Als u het ontwerp wilt
uitbesteden, rekenen we een
meerprijs.
Tarieven:
1 week: €100,- ex BTW
1 maand: €300,- ex BTW

2. INSTAGRAM
Heeft u een mooi product dat u via
ons Instagramkanaal wilt uitlichten?
Dat kan!
Tarieven:
Prijzen vanaf €150 ex BTW
Samenwerking in overleg.

3. PODCAST
Elke maand publiceren we een
nieuwe aflevering van de Zij Lacht
podcast. Zoë deelt inspirerende
preken of gaat in gesprek met
vrouwen van wie we meer kunnen
leren over God en Zijn Woord.
De podcast groeit enorm hard en
adverteren via dit kanaal is tijdloos.
'Oude' afleveringen worden
namelijk over maanden nog steeds
geluisterd!
Voor de podcast werken we met
sponsorships: "Deze podcast wordt
gesponsord door (...)". U mag in vijf
zinnen iets schrijven over uw merk
of product en wij zorgen dat het
genoemd wordt in de podcast.
Tarief:
€300 ex BTW

4. NIEUWSBRIEF
Onze nieuwsbrief wordt gelezen
door bijna 5.000 vrouwen. We delen
hierin leuke nieuwtjes, tips en
verhalen. In de nieuwsbrief delen
we maximaal 1 banner per keer.
Aanleverspecificaties:
1200 x 600 pixels, liggend.
U bent vrij om de banner zelf te
ontwerpen. Als u het ontwerp wilt
uitbesteden, rekenen we een
meerprijs.
Tarief:
€250,- ex BTW

5. EVENT
Bij ons laatste evenement waren
meer dan 750 vrouwen aanwezig.
Ons volgende evenement vindt
plaats in januari 2020, we zijn volop
bezig met de eerste
voorbereidingen en we verwachten
minimaal 1000 bezoekers.
Om de begroting rond te krijgen,
zijn we allereerst op zoek naar
sponsoren die ons werk
ondersteunen en willen helpen om
het evenement mogelijk te maken.
Bij een sponsorship wordt uw logo
op iedere uiting van het evenement
vermeld:
- Website
- Programmaboekje
- Social media
- Posters
- Benoemd vanaf podium
Samenwerking in overleg, prijzen
vanaf €950,- ex BTW
Programmaboekje:
vanaf €275,- ex BTW
Stand: vanaf €475,- ex BTW

LET OP: DIT BETREFT EEN
VROEGBOEKKORTING.
VANAF SEPTEMBER GAAN
DEZE PRIJZEN FORS
OMHOOG.

3. BOUW MEE!

BOUWT U
MEE?
Wilt u gebruik maken van één
van onze
advertentiemogelijkheden?
Neem dan contact op met Liza
de Jonge (eigenaar Zij Lacht)
via liza@zijlacht.nl of
+31 6 40 85 50 57.

"WE ZIJN VOOR EEN
GROOT DEEL
AFHANKELIJK VAN
GIFTEN"

Staat er geen geschikte
mogelijkheid voor u tussen?
Neem dan ook gerust contact
op! We denken graag met u
mee.
Ten slotte:
Zij Lacht is voor een groot deel
afhankelijk van giten. Wilt u
een gift overmaken vanuit uw
bedrijf? We zijn enorm
dankbaar voor uw support!
NL70 INGB 0007 7180 20
tnv Zij Lacht
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