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Furnlovers ontdekt, inspireert en verbindt. 
We ontdekken dagelijks weer nieuwe trends. 
We inspireren onze volgers met mooie  
sfeerbeelden, video’s, blogs en meer.  
We verbinden interieurliefhebbers door een 
platform te bieden, waar iedereen inspiratie 
vindt. 
 
Elkaar inspireren en activeren om elke dag 
weer op zoek te gaan naar nieuwe ideeën 
voor het interieur en dit tot een persoonlijk 
geheel te maken: dat is onze passie.  
 
We begrijpen dat je wilt weten met wie je 
samenwerkt en dat vertellen we je maar al 
te graag! In de media kit vind je informatie 
over Furnlovers, onze social media kanalen, 
ons bereik, het Furnlovers blogteam, onze 
partners en meer. Samenwerken vinden we 
ontzettend leuk en hopen dan ook dat je na 
het lezen van deze media kit een goed beeld 
hebt van  Furnlovers. 
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furnlovers about

Elke dag vind je ontzettend 
veel inspiratie op onze website 
in blogartikelen, social media 
kanalen en events. In de blog- 
artikelen lees je over de  
nieuwste trends en ontwikke-
lingen, waarbij we altijd kijken 
naar leuke weetjes, bedrijven, 
merken en meer.  
 
Ons blog/vlog-team 
Het Furnlovers blogteam bestaat 
inmiddels uit ruim 40 bloggers, 
welke altijd op zoek gaan naar 
de leukste items. Het platform is 
echt dóór interieurliefhebbers, 
vóór interieurliefhebbers  
gemaakt.    

Het inspiratieplatform 
Een plek voor interieurlief-
hebbers die op zoek zijn naar 
veelzijdige interieur inspiratie, 
waar ruimte is om zelf inspiratie 
te delen en het concept echt te 
beleven: dát is Furnlovers.  
Furnlovers is veelzijdig,  
inspirerend, up-to-date, maar 
vooral erg leuk om te bezoeken. 
Naast trends en sfeerbeelden 
vind je bij Furnlovers ook  
reviews, advertorials, leuke 
samenwerkingen, winacties en 
veel meer.

Furnlovers is hét online inspiratie kanaal op het 
gebied van interieur en wonen. 
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furnlovers gastbloggers

Blogger meetings / events 
Onze bloggers gaan altijd op zoek naar de 
leukste items om over te schrijven. We  
organiseren regelmatig blogmeetings om 
ook onze bloggers in real life te ontmoeten, 
bij te kletsen en… natuurlijk inspiratie te 
delen en op te doen! Dit blogteam bestaat uit 
interieurliefhebbers die graag blogs schrijven 
over bijvoorbeeld hun huis, bepaalde   

interieurstijlen, leuke DIY ideeën en meer.  
 
Diversiteit in stijlen 
Doordat dit team zo divers is, spreken we 
veel mensen aan: iedereen vindt wel iets dat 
bij hem of haar past. Bijvoorbeeld die ene 
interieurstijl, budget tips of juist toffe  
binnenkijkers. Samen creëren we de leukste 
content en de meest unieke blogs.

Het Furnlovers blogteam bestaat inmiddels uit ruim 40 bloggers.
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Doelgroep: 
vrouwen, 18 - 45 jaar 

wonen, creatief, gezin, styling

Facebook Twitter Pinterest YouTube Instagram Blog 
3.314  2.239  3.356  964  +27.000 7.500 p/m
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furnlovers youtube & instagram

We zijn overtuigd van de 
krachtige combinatie van 
Furnlovers.nl en onze social 
media kanalen. Furnlovers is 
te vinden op; de blog, Insta-
gram, YouTube, Facebook, 
Twitter en Pinterest. Via 
social media delen we  
dagelijks mooie inspiratie-
beelden, weetjes, leuke 
quotes en meer.  
 
Instagram 
Op Instagram hebben we 
momenteel het grootste 

bereik. Dit komt omdat 
Instagram tegenwoordig dé 
manier is om foto’s te delen 
en al helemaal op het gebied 
van interieur! Interieurlief-
hebbers vormen een  
community op Instagram en 
delen met elkaar de leukste 
foto’s van hun huis.  
 
YouTube 
Daarnaast zijn we in 2016 
gestart met ons YouTube  
kanaal. Op ons YouTube 
kanaal delen we DIY video’s, 

binnenkijkers bij bekende 
YouTubers, make-overs, 
events en veel meer.  
 
We geloven in het delen 
van inspiratie door middel 
van video’s en vlogs, om zo 
een optimale combinatie te 
creëren. Inmiddels hebben 
we via YouTube meerdere 
samenwerkingen gehad met 
onder andere Mascha van 
Beautygloss, Rutger van 
Furtjuh, Kim van ALBOE.nl 
en meer.

YouTube & Instagram
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furnlovers samenwerkingen

Onze samenwerkingen 
Regelmatig werken we 
samen met de leukste  
webshop, bedrijven, 
merken, interieurstylisten 
en meer. Op deze manier 
kunnen we aan onze  
volgers eindeloze, leuke en 
prachtige inspiratie delen!  
 
Alles is mogelijk 
Samenwerken doen we op 
veel verschillende manieren. 
Bijvoorbeeld door middel 
van een advertorial, win- 
actie of review. Maar je kunt 
ook denken aan een samen-
werking via social media, 
zoals een video op ons  
YouTube kanaal. Het is ons 
doel om onze volgers elke 
keer weer te verrassen met 
leuke content. Het voorstel-
len van bedrijven, merken, 
shops en dergelijke ‘‘bij onze 
Favourits’’ hoort daar  
natuurlijk ook bij! Daar-
naast staan we ook altijd 
open voor nieuwe ideeën. 
 
Neem contact op  
Wil jij ook samenwerken 
met Furnlovers? Stuur ons 
dan een e-mail naar  
info@furnlovers.nl. 

SAMENWERKINGEN MET O.A.:



 
 
 
Meer informatie? 
Neem contact met ons op via: +31 6 57792192 
of mail naar: info@furnlovers.nl


