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Een aantal jaar geleden maakte ik mijn eerste verre reis naar ZuidAfrika. Een reis met een bijzondere betekenis had, omdat het de
afsluiting was van een lastige periode. Deze reis was voor mij ook een
moment van rust en waar ik stil kon staan bij vragen als ‘Wat wil ik nu
eigenlijk?’ en ‘Waar word ik gelukkig van?' Reizen heeft hierdoor een
bijzonder plekje in mijn hart gekregen. Ik wil zoveel mogelijk vrouwen
inspireren om ook vaker de dagelijkse sleur even achter zich te laten
en een nieuw stukje van de wereld te ontdekken!

Over Ontdek je
bestemming

Ontdek je bestemming is een reisblog voor jonge vrouwen die
beseffen dat er meer is in het leven dan alleen hard werken en willen
gaan ontdekken wat ze echt willen! Op de website vind je veel tips
over de mooiste bestemmingen. Ik laat je de plekken zien die op mij
de meeste indruk hebben gemaakt en geef je handige tips voor o.a.
bezienswaardigheden, restaurants en hotels.

Statistieken
605 volgers

1.050 volgers

6.500 views

De website: ♥ Online sinds juni 2017 ♥ 900 bezoekers ♥ 1.900 views

06-51803510 ♥ info@ontdekjebestemming.nl ♥ ontdekjebestemming.nl

Doelgroep
Ontdek je bestemming richt zich vooral op
vrouwen tussen de 21 en 35 jaar, die graag
reizen of die juist graag hun eerste reis willen
gaan maken en op zoek zijn naar inspiratie.
Uit de statistieken van de website en de social
media kanalen is dit ook de doelgroep die het
meest bereikt wordt (75%). Op de website komen
bezoekers vanuit de hele wereld. Het grootste
deel komt uit Nederland (66%) en België (8%).

Samenwerken?
Zet jouw merk, bedrijf, product in de schijnwerpers
bij mijn doelgroep, door middel van.:

Promotiebericht website/social media
Een door mij op maat geschreven artikel inclusief link.
Website: v.a. € 75,- | Social Media: v.a. € 50,- |
Combinatie: v.a. € 100,-

Vermelding als 'Super tip' op landenpagina
Een vermelding op de landenpagina onder het kopje
‘Super tips’ (inclusief link naar eigen website).
Vermelding 0,5 jaar: € 35,- | 1 jaar: € 50,-

Contactgegevens
Heb je een concreet voorstel of ben je
nieuwsgierig naar alle mogelijkheden? Neem
dan contact op via onderstaand e-mailadres.

E-mailadres
info@ontdekjebestemming.nl

Website
www.ontdekjebestemming.nl

Social Media
www.facebook.com/ontdekjebestemming
www.instagram.com/ontdekjebestemming
www.pinterest.com/ontdekjebestemming

