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Steps blogt…
over modeblogs!
Zondag 4 maart verschijnt de modespecial van Steps. Opnieuw een lijvig
nummer over de nieuwste trends, de must haves van het moment en de
opkomende modetalenten. Het magazine krijgt ook een online staartje: een
blog… over modeblogs!

Wat er vandaag de dag in de mode is? Bloggen over mode. De invloed van modebloggers in
de modewereld is niet te onderschatten. En daarom maakte Steps een reportage over hoe je
zelf zo’n modeblog kunt beginnen.
De tips haalde de redactie van Steps bij enkele van de beste Vlaamse modebloggers. Want
niet enkel in het buitenland zijn de zogenaamde ‘fashionblogs’ een fenomeen. Uitgever
Kathleen Bogaert: “Het verbaasde ons enorm hoeveel Vlaamse modeblogs er wel waren…
En die haalden dan ook nog vaak een hoog niveau !”
En die vele Vlaamse blogs bezorgden Steps nóg een idee. “We wilden iets doen met die
Vlaamse blogsters, maar we konden er moeilijk ons hele magazine mee vullen. Een eigen
blog óver die modeblogs was het logische gevolg.” En in plaats van lukraak wat leuke blogs
te posten op hun blog pakte Steps het origineel aan. “We hebben uit het grote aanbod de 30
beste blogs gekozen : The Blog Parade.”
In de aanloop van 4 maart, zette Steps de laureaten op hun blog. Als opwarmer voor de
modespecial. Op de dag van de verschijning zal de winnaar gekend/gepost zijn. “Lezers die
dan de smaak te pakken hebben gekregen en óók een modeblog willen, kunnen dan met
onze tips aan de slag!”
De blog van Steps City Magazine kreeg de naam Steps City Parade. De eerste vijf dagen kreeg de
site al meer dan 2.500 bezoekers over de vloer. Ook na de modespecial blijft de blog bestaan.

Benieuwd naar de blog van Steps ?
Check http://stepscityparade.wordpress.com
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