
Zon en Maan is een persoonlijke boekenblog waar voor-
namelijk Young Adults en fantasy-boeken besproken 
worden. Door deze specialisatie is de doelgroep van 
dit blog uitermate geschikt voor uitgevers van Young 
Adult boeken. Zon en Maan is een van de bekendste 
en grootste young adult boekenblogs van Nederland. 

Zon en Maan blijft constant in ontwikkeling om Young 
Adult en fantasyboeken onder de aandacht te bren-
gen. Middels deze weg wil ik u op de hoogte bren-
gen van de mogelijkheden die ik bied. Wilt u meer 
weten? Ik kom graag bij u langs voor een kopje thee.

Groetjes, Emmy

S T A T I S T I E K E N 

Unieke bezoekers: ±5200 
per maand
Bezoekers: 10000+
Pageviews: 21000+
FB: 440 likes
Instagram: 628 volgers
Twitter: 1340 followers
Bloglovin’: 517 volgers
Youtube: 133 subscriptions
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Z O N & M A A N
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    b
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Verslag event / boekpresentatie
Advertentie in zijbalk/footer
Advertentie binnen header
Omslag ontleed (vlog)
Themaweek
   ...enz. 

 Leesclub // (eerste indruk, recensie 
en eindoordeel): Klein (3 personen), midden 
(5 personen) of groot (10 personen)
Interview via mail of face-to-face.  
DIY/fanart

Voor b
oekhandels      Ik help boekhandels  

         graag om het voor 
  jongeren aantrekkelijk te  
  maken om langs te komen.
    Ruilavond
    Brainstormen hoe doelgroep te   
    bereiken (bij events, leesclubs, social  
    media, etc.)
    Aanbod YA kast bekijken
    Leesclub organiseren

Workshops

Voor U
itg

evers

Boekbloggen € 30 pp voor 1,5 uur 
(exclusief reiskosten)
 

     Hoe ben ik in te   
     zetten?
 
  Brainstorm
 Paneldiscussie
 Podiumoptreden: Podium/zaal  
 bij een event of in de boekhandel 
	 (bijv.	een	boekpresentatie.)
 Advertenties
 Bookscout in het buitenland (bijv. YALC)

Voorbeelden van hoe Zon en Maan een boek extra onder de 
aandacht kan brengen:

Kijk voor 

de prijzen op 

de volgende 

pagina

YA EXPERT MET EEN  ILLUSTRATIEVE EN EDUCATIEVE 
ACHTERGROND

Na meer dan vier jaar boekbloggen weet ik alle ins and  outs over 
het boekbloggen; ik deel mijn ervaringen op interactieve wijze en 
leg de focus op details die anders over het hoofd worden gezien. 

Max 10 personen 
Diverse locaties mogelijk: bij uitgever,  
boekhandel, bibliotheek



Categorie
 1

Categorie
 3

Categorie
 5

Categorie
 2

Categorie
 4

Categorie
 6

     Gratis

     Ik blijf kosteloos boeken   
 onder de aandacht brengen    
 door middel van een recensie   
 of winactie. 

     €50
  
  - Leesclub klein (3 personen)
  - Ruilavond organisatie & 
  promotie. Ik geef aan wat de   
  benodigdheden van een ruila  
  vond zijn en help de avond in  
  goede banen te leiden.  
  - Advertorial
  - Interview (excl reiskosten)

     €100

  - DIY / Fanart
  - Omslag in header voor 
  bepaalde tijd

     €25

     - Brainstorm op locatie (over  
  bijv. events, samenwerking   
  met bloggers, social media,   
  promotie van boek)
  - Verslag event (+ gratis entree)   
  of boekpresentatie. 

     €75

  - Omslag ontleed (vlog)
  - Advertentie in zijbalk voor   
  bepaalde tijd
  - Leesclub midden 
  (5 personen)

     €150

  - Leesclub groot (10 personen)
      - Themaweek (5 blogposts   
  inclusief winactie en recensie)
    - Panel- of podiumoptreden

Om boeken extra onder de aandacht te brengen 
op mijn blog zoals beschreven op de vorige pagi-
na, is het mogelijk om een pakket samen te stellen 
aan de hand van een aantal categorieën. Elke cate-
gorie bevat een aantal mogelijkheden die voor een 
bepaald bedrag beschikbaar zijn. Zo kunt u als uit-
gever zelf bepalen hoeveel aandacht Zon en Maan 
aan uw boek zal besteden. Alle kosten zijn exclusief 
BTW.  Bijvoorbeeld:	 Een	 verslag	 van	 de	 boekpresentatie	 (cat.	 2:	 25	
euro),	 een	 recensie	 (cat.	 1:	 gratis)	 en	 een	 omslag	 ontleed	 (cat.	 4:	 75)	

C A T E G O R I E Ë N
STEL JE EIGEN PAKKET SAMEN TER PROMOTIE VAN EEN BOEK OP ZONENMAAN.NET



De kruisdraagster (Uitgeverij Callenbach):
 recensie, interview en omslag ontleed

Divergent trilogie (Best of YA): 
 recensie, interview, paneldiscussie, verslag event

De Leesbeesten Leesclub (www.leesclub.zonenmaan.net)
 Leesclub bij Boekhandel Van Piere te Eindhoven. 
 Eerst bijeenkomst: 15 januari: The Cage - Megan Shepherd

P O R T F O L I O 
RECENTE SAMENWERKINGEN (MET UITGEVERS) TER PROMOTIE VAN EEN BOEK


