
GeenStijl is de grootste online infl uencer 
van het Nederlandse internet. Daar. We 
zeggen het gewoon.

Het is heel simpel. Adverteren op GeenStijl 
is het beste wat je kunt doen als je jouw 
product aan de man wilt brengen. Want 
mannen, die hebben we onder onze 
2 miljoen unieke bezoekers per maand. 
Vrouwen trouwens ook. Driekwart van 
onze lezers tijpt heel doelbewust www punt 
geenstijl punt nl in de browserbalk – een 
ongekend hoog percentage. Ze zijn hoog-
opgeleid, opwaarts mobiel en ze hebben 
allemaal prima werkende pinpassen, 
metplus bestedingsruimte in het budget om 
Leuke Dingen mee te doen.

De GeenStijl-lezer is driekwart man, 
een kwart vrouw, en volledig toegewijd. 

Onze lezers zijn kritisch, direct en niet 
terughoudend met hun mening. Ze eten 
niet uit je hand en slikken geen goedkope 
verkooppraatjes. Maar als je hem, hem, hem 
& haar overtuigt dat jouw merk bij 
hun karakter en consumptie past, is het een 
sealed deal en wordt je boodschap ook nog 
vooruit betaald door onze bezoekers.

Nog een voordeel: omdat je bij GeenStijl met 
een kleine, onafhankelijke organisatie 
handelt, zijn de lijntjes kort en de 
besluitvorming snel. Bij GS krijg je meteen 
de juiste paarse broek aan de lijn, is de 
corporate beslisboom omgehakt, knalt de 
content-creativiteit uit het team en kunnen 
we in no time je campagne live zetten.

GS Magenta is de online uitgever 
van GeenStijl. Magenta is de hardroze 
huiskleur van GeenStijl. En GeenStijl is 
met ruim 2 miljoen unieke bezoekers 
per maand het grootste onafhankelijke 
weblog met de trouwste achterban 
van Nederland.

GS Magenta is meer dan GeenStijl. Dankzij 
onze commerciële ervaring en sales-
expertise, getalenteerde tikgeiten en open 
online mind kan Magenta meedenken over 
content marketing, campagne-concepten 
en doelgroep-targeting.

Wil je een complete website rond je cam-
pagne of product? Magenta heeft een stal 
vol bloggers met de meeste impact van 
Nederland. Als je in een ander schap wilt 
adverteren dan tussen de eenheidsworst, 
neem je contact op met de meest tegen-
draadse content makers van het internet. 
Wij laten zien dat schrijven met schuur-
papier het soepelste resultaat oplevert.

Vind de vrijheid. 
Mail met sales@geenstijl.nl 
of kijk op Magenta.GS

Nieuwe BV: 
GS Magenta

Stijlloze woordzoeker

“In een verstikkend media landschap waar dwingend konformisme, 
voorgeschreven korrektheid en korrupte mores steeds vaker heersend 
blijken te zijn is @GeenStijl voor de ware non konformist een wel-
kome hap adem.

Rauw. Tegendraads. Wars van etiquette. Direkt. 
En geen dubbele agenda.”

@Widtvoet

“Rebels, spraakmakend, mist nooit iets. Patent op straffe humor. 
You love it, or you hate it. I love it.”

@LinekeK
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GeenStijl trekt maandelijks zo’n 2 miljoen 
unieke bezoekers, die samen optellen tot 
ruim 22 miljoen pageviews. Ruim driekwart 
van de bezoekers komt als direct traffi c op 
de site – een grotere getuigenis van de on-
line invloed van GeenStijl kun je niet krijgen. 
Bezoekers blijven gemiddeld een dikke vijf 

minuten op de site. Met 110.000 YouTube-
abonnees, bijna 125.000 Twittervolgers en 
ruim 175.000 Facebookvrienden kunnen we 
je boodschap ook gericht verspreiden buiten 
GeenStijl, maar binnen de doelgroep.

GS in cijfertjes
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Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Op GeenStijl wisselen nieuwsfeiten, schan-

delijke onthullingen en journalistiek onder-

zoek elkaar af met luchtige onderwerpen 

en prettig gestoorde onzin. Tendentieus, 

ongefundeerd en nodeloos kwetsend. Al ruim 

vijftien jaar staat GeenStijl voor een onder-

scheidend geluid in het medialandschap.
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