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OVER KLEINEPORTIES

KleinePorties is hét inspiratie- en restaurantplatform voor mensen 
die van eten houden en graag uit eten gaan. 
De kleine porties lezer kiest bewust voor kleine gerechten en een 
gezonde lifestyle en is geïnteresseerd in restaurants die kleine 
gerechten serveren of de kleine eter tegemoetkomen. Bij 
KleinePorties staat genieten zonder gedoe centraal. KleinePorties 
richt zich op mensen die niet veel kunnen eten, wel willen genieten 
van een avondje uit eten, gewoon hun bordje leeg kunnen eten en 
zich laten inspireren door recepten van kleine gezonde gerechten.

PRAKTISCHE INFORMATIE

Als jong platform, opgericht in augustus 2018, bereikt 
KleinePorties iedere maand duizenden mensen over heel 
Nederland en Vlaanderen. Dit lukt ons door dagelijks leuke 
nieuwtjes te delen van onze restaurantpartners, lekkere recepten 
en tal van andere diverse onderwerpen. Dat onze doelgroep dit 
weet te waarderen, tonen we graag aan met enkele cijfers.

Pageviews 24.370

Aantal unieke bezoekers per maand 3.300

Nieuwsbrief 1.800 lezers

Openingspercentage Nieuwsbrief 43,5%

Facebookvolgers 6.080

Instagramvolgers 1.253



WIE IS DE KLEINEPORTIES LEZER?

De lezer van KleinePorties kijkt er naar uit om heerlijk uit 
eten te gaan met familie, vrienden, collega’s en te 
genieten van een volwaardig menu dat bestaat uit kleine 
gerechten. De keuze van restaurant wordt bepaald door 
het aanbod van kleine gerechten op de menukaart of 
door duidelijke vermelding van de mogelijkheden. Hij/zij 
laat zich graag inspireren door berichten in de kanalen 
van KleinePorties en vindt het interessant om nieuwe 
recepten uit te proberen.

Bij het eten drinken ze graag een glaasje wijn. 
Keukenbenodigdheden hebben ze van verschillende 
merken, als het maar kwaliteit uitstraalt. De KleinePorties 
fan heeft een passie voor eten en drinken i.c.m. een 
gezonde leefstijl en besteedt hier een aanzienlijk deel van 
het inkomen aan. Ze gaan geregeld op vakantie om 
plaatsen in binnen- en buitenland te bezoeken.

DOELGROEPINDICATIE

Man en vrouw
18 – 65 jaar
> 5 miljoen mensen in Nederland
> 3,5 miljoen mensen in België

DOEL: 
Geïnteresseerd in restaurants die kleine gerechten serveren

INTERESSES


