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emVROUWerment

EmVROUWerment is een online
hun eigen lichaam via de
platform op het gebied van
social media kanalen,
lichamen met een vulva, de
maandelijkse nieuwsbrief,
menstruatiecyclus & seksualiteit.
podcast, e-books, online
Het is een snelgroeiende online
cursussen & fysieke
community van vrouwen en
workshop. Dit geeft veel
menstrueerders. Een veilige plek
ruimte voor een mogelijke
waar menstrueerders informatie samenwerking en/of promotie
kunnen vinden over
van producten van derden.

OVER

Shayna Mazure-Lubben

Shayna Mazure-Lubben is
Toegepast Psycholoog BSc met
een specialisme in vrouwen-welzijn.
In haar werk en persoonlijke leven
merkte ze dat er nog veel angst,
schaamte en taboes hangt over
onderwerpen die met de vulva te
maken hebben.

SAMENWERKINGS
MOGELIJKHEDEN

Dit heeft een innerlijk vuurtje
aangewakkerd om op een
laagdrempelige, veilige manier deze
taboes te doorbreken en informatie
te delen. Dit is inmiddels
uitgegroeid tot een snelgroeiend
online platform op het gebied van
vrouwen-welzijn, hormonen,
menstruatiecyclus, vulva anatomie
& seksualiteit.

Social media promoties (posts, stories, IGTV & reels)
Blog promoties (o.a. product reviews)
Promoties in de online cursussen/ebooks
Freelance schrijver voor artikelen, blogs of social media posts
Interview en/of podcast
Samenwerking d.m.v. affiliatie links of kortingscodes
Give aways
Representatie op (online) events
Ambassadeurschap (samenvoeging van bovengenoemde opties)

Wie gingen je voor?
Christine le Duc
Grace is Green
INTIMINA
The Nap Lab
MAMAZ
Yoni Steam
Ina Essentials
FANCT
Guud Woman
En nog enkelen anderen...

INSTAGRAM
STATISTIEKEN
De emVROUWerment Instagram
community bestaat voor 96% uit
vrouwelijke volgers, waarvan
grotendeels tussen de 20 en 44 jaar.
Op het moment bestaat de Instagram
community uit 5.500< volgers (01-012022).
We hadden in het afgelopen jaar 2021
een zeer hoge engagement rate van
circa 8%, met uitblinkers van 25,8%
zoals bij de laatste samenwerkingspost
met Christine le Duc. Onze story views
liggen gemiddeld tussen de 25-40%.

Voor meer informatie of prijzen, neem
vrijblijvend contact op met Shayna

CONTACT
shayna@emvrouwerment.nl
@emvrouwerment
+316 50 55 97 54

