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Meer weten over mijn achtergrond? 
Lees mijn blog online.

I Live Green Magazine heeft een 
missie: samenwerken voor eerlijker 
voedselsysteem en duurzame producten 
promoten die bijdragen aan een leefbare 
toekomst voor onze kinderen. Op ons 
platform verbinden we boer en producent 
met de consument, via (h)eerlijke verhalen 
en het tonen van mooie producten. Om 
te laten zien dát het anders kan en de 
consument een bewuste keuze te geven. 
Kennis is immers macht. Juist via de keuze 
in de winkel is de consument machtig in het 
bijdragen aan de transitie naar een ander, 
eerlijker aanbod. Dit versnelt door samen 
te werken en voor de troepen uit te lopen. 

Want blijven we stil staan, dan verandert er 
nooit iets. Draagt jouw bedrijf of product bij 
aan onze missie? Doe dan met ons mee!

Sigrid: “I Live Green. Mijn hele leven al. 
Wonend in een rijtjeshuis, grenzend aan een 
park met veel water geniet ik van de natuur: 
van de ijsvogel, een specht die in de boom 
een nest ‘timmert’ en van verse hazelnoten 
vallend op mijn gras. In mijn tuin logeren 
vele insecten en mijn kleine moestuin 
levert volop heerlijk voedsel. Ik koester de 
avonden die ik met familie en vrienden 
deel. Lekker lang etend op de veranda, 
scheren de vleermuizen over het water. 

Nagenietend in mijn hangmat onder de 
grote treurwilg luister ik naar de stilte van 
de natuur en zie hoe de ondergaande zon 
de omgeving als een schilderij wegzet. Het 
geluk zit in kleine dingen, die de natuur ons 
groots geeft. Onbetaalbare cadeautjes die 
bescherming verdienen. Die boodschap 
delen wij op I Live Green Magazine.”

‘We hebben de wereld 

niet geërfd van onze 

ouders, maar geleend 

van onze kinderen’ I Live Green:  Een kleine, bewuste verandering 
is beter dan geen verandering

Hartelijke groet, 
Sigrid

https://www.livegreenmagazine.nl/over-live-green-magazine/


Zullen we samenwerken?
Hoort jouw product of merk thuis op  

I Live Green Magazine? Wil jij bijdragen 

aan meer bewustzijn bij de consument en 

wil je jouw waardevolle informatie delen? 

Wij werken graag samen met jou. Je kunt 

al voor € 195,-* meedoen. 

*excl. BTW
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• Aandacht voor bio logisch en/of in
Nederland geteelde voeding

• Informatie om bij te dragen aan de
eiwittransitie, maar ook artikelen over
de meerwaarde van dieren in de
landbouw

• Artikelen en tips (mmv de Bijen
stichting) om de biodiversiteit in je
eigen omgeving te beschermen

• Inspirerende, groene verborgen
(vakantie)plekjes, zowel in Nederland
als daarbuiten

• Informatie hoe je zo duurzaam 

mogelijk tot offgrid kunt leven
• Het belang van groen in je tuin:

van moestuin tot levende tuin
• Biologische en biodynamische helden 

die op eigen erf laten zien hoe 

natuurlijk ze werken
• Hoe je zelf een zo klein mogelijk 

voetprint achterlaat, zonder in te 

boeten op een mooi leven
• Elektrisch rijden, duurzaam begraven, 

fairtrade initiatieven, etc.

Groen leven begint op je bord

Wie op zoek is naar het beste voor zichzelf, z’n kinderen 
én de aarde heeft informatie nodig. Want als je positief 
wilt bijdragen aan het klimaat, waar kies je dan voor? 
Op I Live Green laten wij zien dat dit niet moeilijk is. 
Dat begint heel simpel op je bord: door te kiezen voor 
voeding van boeren en telers die bijdragen aan een 
gezonde landbouw. Gelardeerd met mooie producten 
die passen in datzelfde positieve leven, interessante 
verhalen van passievolle ondernemers en inspirerende 
activiteiten in het land, ontzorgt I Live Green Magazine de 
consument in haar drukke bestaan. Op ons platform, de 
social mediakanalen, de maandelijkse nieuwsbrief en het 
digitale seizoensmagazine komt alles aan bod. 
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Details oplage en bereik

www.livegreenmagazine.nl
december 2021 – december 2022: 
2,55 mln weergaven, 43,2 K unieke bezoekers

Maandelijkse Nieuwsbrief naar 2500 adressen 
Openingsratio 99,6%, Clickrate 8,4%

Instagram
Gemiddeld bereik reels: 5k weergaven
Gemiddeld bereik berichten: 800 views

Digitaal magazine: 
4x per jaar (per seizoen)

Tarieven (Plaatsing in het jaar in overleg)

OPTIE 1

• 1x post op de site 
(incl. interne links 
indien SEOproof)

• plaatsing social 
media kanalen

• maandelijkse 
nieuwsbrief

€ 195 excl BTW

OPTIE 2

• 3x post op de site 
(incl. interne links 
indien SEOproof)

• rnccvukpi"uqekcn"
ogfkc"mcpcngp"

• occpfgnklmug"
pkgwyudtkgh"

• 1x rnccvukpi 
digitale 
seizoensmagazine

 € 595 excl. BTW

OPTIE 3

• 6x post op de site 
(incl. interne links 
indien SEOproof)

• plaatsing social 
media kanalen

• maandelijkse 
nieuwsbrief 

• 2x melding in het 
digitale 
seizoensmagazine

€ 995 excl. BTW

Meedoen? 
Neem contact op met 
Sigrid Koeleman via 
sigrid@siguridna.nl  
of 06 – 106 55 664

https://www.livegreenmagazine.nl/wp-content/uploads/2022/02/Magazine-BiologischVoorBeginners.pdf
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Aanleverspecificaties
Voor advertorials geldt maximaal 600 woorden 

aangeleverd in wordbestand en 2 beelden

Symfonio,  
biologische fonio

Redwell infrarood 
verwarming

Nappy’s maandverband 
van katoen

Deze bedrijven gingen jou voor:

https://www.livegreenmagazine.nl/blijbionieuws-solanges-fonio-ook-in-karis-crackers/
https://www.livegreenmagazine.nl/blijbionieuws-solanges-fonio-ook-in-karis-crackers/
https://www.livegreenmagazine.nl/van-t-gas-af-met-verplaatsbare-infrarood-verwarmingspanelen/ 
https://www.livegreenmagazine.nl/van-t-gas-af-met-verplaatsbare-infrarood-verwarmingspanelen/ 
https://www.livegreenmagazine.nl/wasbaar-maandverband-van-katoen-beter-voor-jou-en-het-milieu/
https://www.livegreenmagazine.nl/wasbaar-maandverband-van-katoen-beter-voor-jou-en-het-milieu/
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