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& de mens gelukkiger

MEDIA KIT



Hallo!
Wat leuk dat je geïnteresseerd bent in een samenwerking of campagne met MAY & JUNE. Eind 

2019 begon ik met het ontwerpen van Engelse tuinen en dat groeide in minder dan een jaar uit 

tot een bedrijf met (as we speak) bijna 15K volgers op Instagram, een webshop, een team, en een 

online serie voor Karwei.

We vinden het leuk om campagnes te doen met bedrijven en merken die bij onze visie en uitstraling 

passen. We hebben (nog) niet per se de intentie om van onze socials een hard verdienmodel te ma-

ken, maar we zien wel kansen om mensen nog meer inspiratie en informatie te geven. De simpele 

som is dat als we betaald krijgen voor de uren die we steken in Instagram of de blog, we er dus ook 

méér uren aan kunnen besteden. En daar heeft ons publiek weer baat bij! 

De harde eis zal altijd zijn dat het bedrijf of merk écht bij ons past. Dat zal iedereen vast zeggen, 

maar we zijn kieskeurig, vooral omdat we geen typische influencers zijn. We influencen mensen wel 

degelijk, maar het is niet onze core business om de producten of diensten van iemand anders te 

promoten. We zijn zuinig op ons publiek en willen voorkomen dat men ons zat wordt omdat we te 

vaak reclame maken. 

Het voordeel van onze kieskeurigheid is dat de campagnes die we wél doen, ook meteen echt goed 

zijn en veel engagement opleveren. Ons publiek is erg betrokken bij mij en het team en bij wat we 

laten zien, en dat levert zijn winst op voor bedrijven die zich met ons verbinden. 

In deze media kit vertellen we je meer over onze visie en over de mogelijke manieren om samen te 

werken. We kijken uit naar je reactie!

Namens team MAY & JUNE,



DE MISSIE VAN MAY & JUNE
De tuin groener & de mens gelukkiger. Die zin omvat onze complete missie en visie. Een 

groene tuin is niet alleen goed voor de psyche van een mens - want wie wordt er nu niet 

ontzettend blij van een kleurige levendige tuin vol bloemen, vlinders, bijen en andere 

dieren - het is ook direct goed voor de lokale natuur. Een tuin verduurzamen is de leukste 

manier van ‘goed zijn voor het milieu’. Een kruipruimte isoleren of een spouwmuur vol-

spuiten is helemaal niet zo heel leuk - je geeft geld uit aan iets wat je niet écht ziet (maar 

je weet dat het nodig is). Het werkt precies andersom in de tuin. Daar ben jij allereerst 

degene die er enorm van profiteert en van geniet, zichtbaar, elke dag, en toevallig is het 

óók nog eens ongelofelijk goed voor het milieu. 

Als we mensen gelukkig kunnen maken in hun tuin vol met bloemen, hebben we ongemerkt dus ook onze echte missie bereikt: een beter milieu. 
Het doel is dus om te zorgen dat de tuinen groener worden, en dat mensen zich daar-

door gelukkiger voelen. Werken in de tuin geeft enorm veel voldoening. Gelukkig mer-

ken we een vlucht in de belangstelling voor tuinieren onder twintigers en dertigers. Waar 

het eerst werd afgedaan als 'saai' en voor gepensioneerden, is het nu hip. Wij zijn van 

mening dat dat vooral komt door een groter bewustzijn van de functie van een tuin voor 

het milieu, maar ook omdat de materie makkelijker wordt. Tuinieren is een wereld vol 

vakjargon en grijze mannen die je vertellen wanneer je een roos moet snoeien, maar het 

wordt vaak nog niet gebracht op een manier die jonge mensen aanspreekt. 

We houden het daarom makkelijk. Onze strategie om onze missie (weet je nog, groene 

tuinen, gelukkige mensen) te bereiken is door het laagdrempelig te maken. We laten het 

jargon grotendeels achterwege en laten vooral zien hoe leuk tuinieren is, en hoe mooi 

het resultaat kan zijn. Op een gezonde manier jaloers maken dus, met onze tuinen vol 

bloemen.

Recent stelden we onze Instagram volgers een paar vragen. Op de vraag waarom MAY & JUNE ze 

aanspreekt kregen we onder andere deze reacties:

ONZE KERNWAARDEN+ laagdrempelig+ duurzaam+ inspirerend+ motiverend+ aantrekkelijk+ creatief+ informeel+ down to earth



DE TUIN GROENER & DE MENS GELUKKIGER
Een deel van onze doelgroep wil heel graag zo'n groene tuin, maar vindt het ook fijn om ontzorgd te 

worden en kiest voor een maatwerk ontwerp in de studio dat uitgevoerd wordt door een hovenier. 

Maar een ander deel van de doelgroep heeft dat budget niet óf vindt het zelf veel te leuk om te doen, 

en die bieden we de masterclass Garden Design aan om het zelf te leren. 

Zo proberen we iedereen te helpen: zowel de mensen die aan het begin van hun tuinavontuur staan 

en nog veel te leren hebben als de mensen die al van kinds af aan een grote interesse hebben in 

alles dat groeit en bloeit. In onze snelle enquete op Instagram vroegen we onze volgers ook naar hun 

achtergrond.

HOE IS JE INTERESSE IN TUINIEREN ONTSTAAN?
IK LEERDE HET VAN JONGS AF AAN VAN FAMILIE    40%
IK KREEG VOOR HET EERST EEN TUIN     37%
IK BEN BEWUSTER GEWORDEN VAN HET BELANG VAN MIJN TUIN   18% 
IK BEGON TIJDENS DE LOCKDOWN/CORONA     5%
In de reacties werd opvallend vaak genoemd dat tuinieren een weg van herstel was tijdens depressie, 

burn-out, ziekte of psychische problemen.

HOE ZOU JE JE NIVEAU IN DE TUIN OMSCHRIJVEN?
IK WEET WEL WAT MAAR HEB NOG VEEL TE LEREN    66%
IK HEB ECHT GEEN FLAUW BENUL WAT IK DOE    20%
IK HEB BEST VEEL KENNIS EN AL BEHOORLIJK WAT ERVARING   13%
IK BEN EEN PRO        1%



STATISTIEKEN
WEBSITE TRAFFIC: 14.000 unieke sessies in april 2021

NEWSLETTER subscribers: 2.000 in april 2021 

PINTEREST: 18.500 weergaven per maand

START van Instagram account: oktober 2019

VOLGERS: 14.400 eind april 2021 (eind maart '21 voorbij 10K)

GROEI VOLGERS: +14% in april 2021

ENGAGEMENT RATE posts: 6,5% in april 2021

ENGAGEMENT RATE stories views: 35% in april 2021

DOELGROEP
+ 97,2% vrouw, 2,8% man

+ 90% Nederland, 10% België

+ 52% tussen 25 en 34 jaar, 32% tussen 35 en 44 jaar CASE STUDY
Bloombol is een bedrijf dat pakketten met voorjaars- en zomerbol-

len samenstelt en deze verkoopt aan de consument. Zij vroegen ons 

om een giveaway te organiseren. 

FACTS
+ vóór de giveaway had Bloombol 1.796 volgers

+ de giveaway duurde 3 dagen en omvatte één feedpost 

en 2 stories

+ op de giveaway kwamen 1.771 comments waaruit één 

winnaar werd gekozen

+ na de giveaway had Bloombol 2.986 volgers

MOGELIJKHEDEN
Voor een samenwerking zijn de volgende opties mogelijk:

+ GIVEAWAY op Instagram, met 1 feedpost en 2 keer serie verhalen op stories

+ POST op de feed met product of dienst, bijvoorbeeld in combinatie met een kortingscode, 

freebie of andere bonus (zodat resultaten goed gemeten kunnen worden)

+ STORIES, specifieke focus op een serie verhalen op stories met link naar een product of dienst

+ BLOGPOST in combinatie met een feedpost en verhalen op stories

+ NEWSLETTER vooralsnog niet mogelijk, deze is nu nog helemaal niet commercieel ingestoken

+ PRODUCT of dienst ontwikkelen in samenwerking met May & June

+ VIDEO met Judith als presentator

* prijzen zijn onder voorbehoud van wijzigingen. er wordt altijd een voorstel op maat gemaakt.

vanaf 299 euro ex. btw

vanaf 199 euro ex. btw

vanaf 199 euro ex. btw

vanaf 349 euro ex. btw

prijs op aanvraag

prijs op aanvraag



INTERESSE?
Neem contact op met Jody Grutterink om de mogelijkheden te bespreken. 

Je kunt haar mailen via jody@studiomayandjune.com

Wie weet tot snel!


