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Een bewuste keuze voor jouw gezondheid!

MISS NATURAL
Miss Natural

Sinds 2011

Miss Natural gelooft dat een natuurlijke levensstijl een
recht is van iedereen, dat biologisch en duurzaamheid
de toekomst is en dat je in verbinding met je hart
makkelijker naar de natuurlijke kracht in je lichaam kan
luisteren en daar uiting aan kunt geven, om op deze
wijze je eigen pad te kunnen ontdekken.

Miss Natural Lifestyle is in 2011 tot leven gekomen
uit het creatieve hart van Eva van Zeeland. Eva gaat
graag dansend door het leven en wil daarin balans
en vrijheid ervaren. Zij weet hoe ze alle facetten van
haar vrouwelijkheid kan gebruiken en gaat voor al haar
passies, wensen en onvervulde verlangens.

Miss Natural is een bewuste vrouw die graag het
gemak van nu met het beste van de natuur wil
combineren. Die graag balans wil in een wereld waarbij
nieuws al na 30 minuten oud is, in een omgeving die
snel veranderd en waarbij alles altijd sneller en nog
beter moet. Miss Natural wil optimaal genieten en
alles uit haar volle leven halen, terwijl ze toch dichtbij
haarzelf blijft.

Eva wil alles uit het leven halen, gewoon omdat het
kan en voelt zich op haar best als ze kan creëren en
inspireren! Als lifestyle coach heeft zij de afgelopen
jaren duizenden mensen geholpen op weg naar hun
natuurlijke levensstijl.

MISS NATURAL LIFESTYLE

VERGROOT JE KENNIS EN OPEN JE HART

SUPPORT MISS NATURAL!

Doelgroep
Miss Natural volgers zijn middelbaar tot hoger
opgeleide en erg bewust (vrouw 95% man 5%)
tussen de 35 en 65 jaar met een zeer grote
interesse in natuurlijke levensstijl. Miss Natural
heeft gerichte bezoekers die interesse hebben
in Biologische Voeding, Natuurlijke Cosmetica en
Huidverzorgingsproducten, Gezonde Recepten,
Voedingssupplementen, kortom diensten en
producten die passen bij de Miss Natural Lifestyle!
Miss Natural bezoekers en leden hebben een hoge
betrokkenheid, zijn loyaal en keren vaker terug.

Mogelijkheden

Eva van Zeeland is met de Miss Natural
Talk Show de onafhankelijke stem voor
iedereen die zichzelf niet durft of kan
uitspreken en voor iedereen die zich
niet gehoord voelt. Het is tijd dat wij
weer zelf onze verantwoordelijkheid
terugnemen en bewuste keuzes gaan
maken. Het is nu tijd voor transparantie en bewustwording!
Neem nu je petje af voor Miss Natural!
Sluit een lidmaatschap af, of doneer
EENMALIG en Eva van Zeeland zal
haar stem voor jou luid en duidelijk
laten horen!
CONTACT
Bel 06 – 10 80 55 13 of mail
naar eva@missnatural.nl
www.petje.af/missnatural

Het Miss Natural Lifestyle platform biedt de volgende
mogelijkheden voor samenwerking;
1) Advertorial Blogpost €250,2) Win actie en/of Ledenvoordeel €175,3) Miss Natural Talk Show vanaf €100,Alle genoemde tarieven zijn ex btw.

Goed om te weten! Alle samenwerkingen worden
ook gedeeld via de socialmedia kanalen op
Facebook, Instagram, Pinterest en Linkedin.

Talk Show
Wekelijks is Eva van Zeeland met haar eigen Miss Natural Talk
Show te zien. In een live uitzending praat zij met inspirerende
gasten over hun natuurlijke levensstijl en bewustwording. De
uitzending is live te zien op Facebook (en ook terug te kijken)
en zal na afloop ook te zien zijn op het Miss Natural Youtube
kanaal. De uitzending zal tevens als podcast te beluisteren zijn
op Soundcloud en Spotify.
1) Vermelding in elke aflevering; Als Miss Natural Partner zal
je naam en slogan in beeld verschijnen tijdens elke Talk Show.
€100,- voor 4 vermeldingen
2) Promotie in elke aflevering; Eva van Zeeland zal
gedurende 3 min. in elke uitzending aandacht besteden
aan de Miss Natural Partner. Tekst en beeld in overleg.
€475,- voor 4 vermeldingen
3) Interview eenmalig; Een hele uitzending (max. 60 min.) in
gesprek met Eva van Zeeland. Dit kan een interview zijn met de
eigenaar, maar ook met een andere deskundige die het bedrijf
kan vertegenwoordigen. €500,- per uitzending

EEN BEWUSTE KEUZE VOOR JOUW GEZONDHEID

WWW.MISSNATURAL.NL/ADVERTEREN

