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Neem contact op met DeniseVolg je ons al?

ONZE HOME MADE CHEFS

DENISE

ROB

DANNY

STERRE

KIM

JADIS

zoet, zoeter, zoetst

CHEFS

TV chef en kookboekenschrijver food enthousiast

when life gives you lemonsfood bloggerfood designer

denise@homemadechefs.nl

+31 0647093222

• Recept op maat

• Gesponsorde video

• Nieuwsbrief uiting

• Branded content 
creatie

• Blogposts

• Kookdemonstraties

• Advertenties

• Beheer social media 
channels

“ De mogelijkheden zijn eindeloos. 
 Iets anders in gedachten dan de voorbeelden?
 Fantastisch! Wij zijn gek op creatieve ideeën en denken   
 graag met je mee over samenwerkingsmogelijkheden. “

AANBOD

ONZE ONLINE STATS

2-3%

75% mobiel
21% desktop
4% tablet

900+ 
inschrijvingen, 
groei van 90% in 1 jaar

8100 70,000

28% 25-34 jr  28% 35-44 jr 23% 45-54 jr

10% 
groei in 1 jaar

75%
Engagement

Nederland België

Volgers

Vrouw Man

Weergaven per maand

84% 7%

25%

500+ 
recepten

12 
aangesloten chefs & counting

10.000 
website bezoekers per maand

80% 
organic search

12%
direct 

WAT IS HOME MADE CHEFS?

Of het nu gaat om de simpele doordeweekse 

avondmaaltijden, een borrel met vrienden 

en familie of een zondagse bakdag, bij Home 

Made Chefs maken we simpele, snelle, 

seizoensgebonden en serieus lekkere recepten, 

bedacht voor en door Home Made Chefs.

 

Waar de één een held is in het bakken, kookt de 

ander de sterren van Aziatische keuken en zo 

hebben we altijd wel iemand in ons portfolio die 

kan je wensen kan vervullen: van een recept op 

maat tot kookvideo’s, kookdemo’s, blogposts 

en meer, veel meer.

IN DEZE MEDIAKIT :  Over ons  ·  Stats  ·  Ons aanbod  ·  Chefs  ·  Klanten  ·  Contact info  

“ We creëerden dit platform om het leven rondom de eettafel te vieren, 
  want is dat niet waar we onze mooiste herinneringen maken?”

CHEFS

https://homemadechefs.nl/
http://homemadechefs.nl/home-made-chefs/denise-grootendorst
https://homemadechefs.nl/home-made-chefs/danny-jansen
https://homemadechefs.nl/home-made-chefs/rob
https://homemadechefs.nl/
mailto:denise@homemadechefs.nl
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