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Over Amerika Only

Amerika Only is een online magazine voor Amerika-fans. We brengen je terug 

naar de USA met de leukste reistips en mooiste herinneringen. Dagelijks op 

AmerikaOnly.nl en onze socials, verspreid over het jaar in onze boeken.



Ons bereik   
600.000 potentiële Amerika-reizigers per maand*

• Bereik van 450.000 Amerika-reizigers per maand via Facebook

• Bereik van 100.000 Amerika-reizigers per maand op AmerikaOnly.nl

• Bereik van 50.000 Amerika-reizigers per maand via Instagram

• 23.000 volgers op Facebook

• 9.500 verstuurde nieuwsbrieven per maand

• 3.500 volgers op Instagram

* Gebaseerd op maandelijkse gemiddelden



Onze samenwerkingen

Amerika Only zoekt altijd naar interessante partijen om mee samen te werken. 

Partijen die op hun beurt weer zoeken naar manieren om diensten en producten 

op een positieve wijze onder de aandacht te brengen van een grote groep Amerika-

reizigers.

Voordelen van een samenwerking
• Een doelgroep met grote interese in reizen naar Amerika.

• Adverteren via mooie en verhalende content die wij voor je verzorgen.

• Content die altijd online blijft.

• Duidelijke resultatenoverzichten na iedere campagne.

• Aanwezigheid op al onze kanalen.



Onze mogelijkheden

Combinatiepakketten
Onze combinatiepakketten vertegenwoordigen je merk op een terugkerende basis. 

Je profiteert hierbij van al onze kanalen. Zó werkt het!

1. Content maken

We schrijven unieke artikelen en publiceren ze op AmerikaOnly.nl.

2. Optimaliseren voor beeldschermlezers

We vatten deze artikelen samen in posts voor Facebook, Instagram Stories en de 

Amerika Only Nieuwsbrief – met link én je merknaam. Dit doen we zodat vluchtige 

lezers ook de strekking van het verhaal mee krijgen.

3. Herhalen

We herhalen dit drie keer per artikel – voor een optimaal bereik.

4. Aanvullen met extra posts

Een foto of video zegt soms méér dan woorden. We vullen eerder werk daarom 

aan met aanvullende, losse posts op Facebook en Instagram.



Pakket A | Wekelijks op Amerika Only
• 12 artikelen op AmerikaOnly.nl met samenvattende posts op Facebook (3x), 

Instagram Stories (3x) en in de Amerika Only Nieuwsbrief

• 12 posts op Facebook

• 12 posts op Instagram

• Een eigen rubriek op de homepage van AmerikaOnly.nl

• Een eigen rubriek onder alle reguliere artikelen op AmerikaOnly.nl

• Een eigen rubriek in de Amerika Only Nieuwsbrief

Prijs per kwartaal €4.600

Jaaraanbieding €13.800

Pakket B | Tweewekelijks op Amerika Only
• 6 artikelen op AmerikaOnly.nl met samenvattende posts op Facebook (3x), 

Instagram Stories (3x) en in de Amerika Only Nieuwsbrief

• 6 posts op Facebook

• 6 posts op Instagram

Prijs per kwartaal €3.050

Jaaraanbieding €9.150



Pakket C | Maandelijks op Amerika Only
• 3 artikelen op AmerikaOnly.nl met samenvattende posts op Facebook (3x), 

Instagram Stories (3x) en in de Amerika Only Nieuwsbrief

• 3 posts op Facebook

• 3 posts op Instagram

Prijs per kwartaal €1.150

Jaaraanbieding €3.450

Eenmalige mogelijkheden
Artikel op AmerikaOnly.nl*    €300

Artikel op AmerikaOnly.nl met backlinks  €200

Post op Facebook      €300

3 posts op Facebook     €600

Post op Instagram     €75

3 posts op Instagram     €150

* Prijs is inclusief samenvattende posts op Facebook, Instagram Stories en Amerika 

Only Nieuwsbrief. Artikelen zonder deze promo zijn mogelijk voor €200.



Giveaways
Onze boeken zijn ook te bestellen als giveaways voor klanten. De Amerika Only 

Magabooks, het Amerika Quizbook en San Francisco: (Méér Dan Een) Reisgids zijn 

vanaf een oplage van vijftig stuks met korting verkrijgbaar. 

Het opmaken van de cover en het binnenwerk in een gewenste huisstijl is op basis 

van een meerprijs ook mogelijk.



Amerika Only is een uitgave door Boy & Co.

door Boy & Co.
De Trompet 1324

1967 DA Heemskerk

www.doorBoy.nl
info@doorBoy.nl

Contact

Vragen? Suggesties? We horen het graag! 

Neem hiervoor contact op met Boy Tijbosch.

boy@AmerikaOnly.nl

06-41310771


