
WELKOM BIJ OPSTAPMETLISA

Kom in contact
met jouw
doelgroep



OpstapmetLisa

01
Hét mediakanaal van Nederland dat
toffe ondernemingen en consumenten
met elkaar verbindt op een geheel
eigen en betrokken wijze

04

02 Geen platte reclame, maar echte
verhalen en leuke overzichten

Groot social media bereik (Instagram,
Facebook, LinkedIn, Youtube).
Insta(10k+) naast reguliere posts, ook
gerichte aandacht via stories doorlink

05

Verschillende samenwerkings-
mogelijkheden. Zo kan je jouw
onderneming laten zien  op die manier
die jou past 

06

Al sinds 2016 voor een enthousiast en
betrokken publiek. (400.000+ unieke
websitebezoekers en met gemiddeld
14.000 bezoekers per maand 

03
In de blogs  laten we de lezers kennis
maken met een locatie en op afstand
meebeleven wat er te doen is.



MISSIE

Één centrale plek bieden waar
mensen/consumenten die op zoek
zijn naar inspiratie voor leuke uitjes
aan ideeën te brengen.

En daardoor mooie ondernemingen
en levensgenieters aan elkaar te
matchen. Mensen die op zoek zijn
naar een fijne vrijetijdsbesteding en
ondernemers die daar precies die
invulling aan geven waar ze naar op
zoek zijn. 

De missie van
OpstapmetLisa

Onze missie



Advertentiepagina
 

 Destino Rotterdam      |             Oss & Zijl Ossenzijl      |           Barabas Foodbar Amsterdam      |      Believe by Les Copains Delft

REFERENTIES



REFERENTIES

10 leuke restaurants in de buurt
van Ziggo en Arena
De beste tapas restaurants
Gezond en lekker lunchen
Herfstmenu bij de beste
restaurants
Beste restaurants in Rotterdam
Uit eten met een groep
en meer

Relevante blogs o.a.:

 



In nieuwsbrief

 

REFERENTIES



REFERENTIES

Gepromoot op social media

 

LinkedIn
Facebook

Instagram



Word
partner

Wil jij jullie bedrijf ook op een unieke manier onder de aandacht brengen bij
onze doelgroep? Ga het avontuur met ons aan en word partner. We zorgen
er dan samen voor dat onze lezers jouw bedrijf leren kennen als een locatie
waar je zeker een bezoek aan moet brengen!



KLIK HIER VOOR MEER
INFORMATIE

Kijk hier voor meer
informatie  over ons bereik 

KLIK HIER VOOR MEER
INFORMATIE

Pakketten en
tarieven

https://opstapmetlisa.nl/adverteren-met-het-optimaalpakket/
https://opstapmetlisa.nl/adverteren/
https://opstapmetlisa.nl/adverteren/
https://opstapmetlisa.nl/adverteren/
https://opstapmetlisa.nl/adverteren/
https://opstapmetlisa.nl/adverteren-basispakket/

