Food lifestyle inspiratie
voor ieder moment

Over Eatertainment
Wat, waar en hoe we boodschappen doen
verandert: we zijn altijd online, onderweg,
laten bezorgen of eten buiten de deur. We
zoeken
gepersonaliseerde
oplossingen.
Sneller, flexibeler en passend bij onze
behoeften.

Eatertainment stelt de shopper centraal! Wij
bieden food lifestyle inspiratie en spelen in
op de ontwikkelingen. Onze missie is om
van boodschappen doen entertainment te
maken.

Snackable content
Recepten
DIY’s en tips
Blogposts
Experiences
Evenementen
Workshops en
receptvideo’s

Eatertainment.nl

Een mobile-first web applicatie met unieke features.
Met een profiel op eatertainment.nl krijgt de gebruiker toegang tot een
________Food Paspoort
____ _met recepten afgestemd op gekozen
persoonlijk
voorkeuren, allergenen en diëten. Daarnaast krijgt de gebruiker inzicht
in uitgebreide voedingswaarden bij ieder recept en toegang tot een
online
receptenboek
________
___met favoriete recepten van de gebruiker zelf,
Eatertainment én andere websites. In de Menu planner vindt de
gebruiker receptsuggesties op basis van het Food Paspoort met de
mogelijkheid om specifieke recepten uit te lichten. Hiermee plant de
gebruiker gemakkelijk een weekmenu in.

Samenwerking DPG Media

‘Wat eten we vandaag?’
Met de rubriek________________
van DPG Media bereiken we dagelijks zo’n
__________
3 miljoen lezers , via o.a. AD.nl en diverse
dagelijkse printmedia, zoals het AD,
BN DeStem, Tubantia en de Stentor.

Boodschappen bestelknop

Met de boodschappen bestelknop bestelt de gebruiker met
één klik op de knop alle ingrediënten van een recept bij Jumbo
of Albert Heijn. Met de 'Maak Vega' knop wordt er een passend
vegetarisch alternatief aangeboden. We genereren hiermee
direct conversie, from recipe to basket.

Experiences
Met je familie en vrienden wil je mooie ervaringen delen. Daar helpen
wij graag bij met onze experiences: culinaire belevenissen voor ieder
moment. Bij elke experience staat steeds één thema centraal en
daaromheen inspireren we met bijpassende recepten, workshops,
blogs, DIY's en de tofste evenementen door het hele land. Leer onder
andere alles over limoncello, in de limoncello experience. Of kom meer
te weten over koken met verse kruiden.
Bekijk onze sharing planken : grote, rijkgevulde planken gemaakt door
onze Eatertainers. Ontdek bijvoorbeeld de Midden-Oosterse borrelplank
van Neda, brunchplank van Simone's Kitchen of Tex-Mex plank van
Brenda Kookt.

Bekijk sharing planken

Eatertainment op
de winkelvloer
Kookworkshops
Foodservice
Proeverijen

Bekijk hier de aftermovie van een
foodservice activatie bij Jumbo

Wie bereiken we?

Welgestelde gezinnen met
kinderen

50+ met interesse in
koken en eten

Maakt vaak snelle en makkelijke
recepten en verwerkt graag bekende
groenten in gerechten.

Houdt van klassieke recepten, let op de
gezondheid en gebruikt vaak de oven
om gerechten mee te bereiden.

Waar staan we nu? Onze cijfers:
3 miljoen dagelijks bereik via samenwerkingen
zoals DPG Media in kranten, online en social
400.000 pageviews per maand op eatertainment.nl
7.500 profielen aangemaakt
20.000 nieuwsbrief abonnees
10.000 volgers op Instagram en een
maandelijks bereik van 125.000 accounts
150.000 maandelijkse weergaven op Pinterest
1.400+ recepten online

Aanbod
Receptontwikkeling
Foodfotografie en contentcreatie
Workshops en receptvideo’s
Blogposts en advertorials
Winacties
Eigen experiencepagina
Bereik via eatertainment.nl, social
kanalen en nieuwsbrief
Conversie via online boodschappen
bestelknoppen (recipe to basket)
Bereik via DPG Media; in dagelijkse
printmedia en online
Offline pop-up activaties, workshops
en events bij o.a. supermarkten

Tarieven
Pakket A
Recept incl. food fotografie.

Publicatie op Eatertainment.nl,
incl. boodschappen
bestelknop.

Recept opgenomen in
wekelijkse nieuwsbrief.

Social: Instagram feedpost +
story & Pinterest post.

Pakket B – DPG Media:
Bereik 3 miljoen extra lezers en
geef in samenwerking met

Eatertainment en DPG Media
antwoord op de vraag ‘Wat
Eten We Vandaag?’ in alle

dagbladen van DPG Media

(o.a. AD, BN DeStem, Tubantia,
Brabants Dagblad) en via
AD Koken & Eten online.

Prijs op aanvraag

Product incl. merknaam wordt
opgenomen in de

ingrediëntenlijst, zowel in krant
als online.

Pakket C
Eigen sharing plank met 6

recepten, gekoppeld aan een

Standaard pakket + inzet
DPG Media

Prijs op aanvraag

Eatertainer.

Publicatie op Eatertainment.nl,
incl. boodschappen
bestelknop.

Branded publicatie in

wekelijkse nieuwsbrief.

Social: Instagram feedpost +
3 stories, Facebook post &
Pinterest post.

Prijs op aanvraag

We staan altijd open voor nieuwe ideeën. Heb je iets anders in gedachten dan deze
voorbeelden? Laat het ons vooral weten, we denken graag vrijblijvend
met je mee over de samenwerkingsmogelijkheden.

We hebben eerder succesvol
samengewerkt met

Contact
Sebastiaan van Poelvoorde
sebastiaan@eatertainment.nl
T: +31 76 520 29 33
M: +31 6 101 73 879

Vind ons op
www.eatertainment.nl
eatertainment.nl
eatertainmentnl

