Dirksdotter

SCANDINAVISCH

Over
Annelies

WONEN,

KIDS

MUST

HAVES

EN

MEER

Hey, ik ben Annelies (dertig-nog wat jaartjes oud), gelukkig
getrouwd met Hans en moeder van zoon Scott (2015) en dochter
Skye (2017). We wonen met z’n vijven en hond Harry sinds 2010
in onze zelf ontworpen woonboot, in het steeds hipper
wordende stadsdeel Noord (Amsterdam). In het dagelijks leven
ben ik ambtenaar bij de gemeente Amsterdam.

Mijn blog, Dirksdotter, vul ik met Happy Things. Mooie dingen,
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interieur, kids-stuff, mode fijne adresjes en meer.
Het interieur, met Scandinavisch tintje, wijzigt nogal eens. Daar
foto’s van schieten en delen op Instagram doe ik vol passie en
enthousiasme.
So, come let us have some tea and continue to talk about happy
things!

Cijfers
16,3 K

1,2 K

1K

Q4 2020 • info@dirksdotter.nl • @dirksdotter

11,4 K

Soorten
samenwerkingen
• Reviews •
• Product fotografie •
• Sponsored Stories •
• Advertorials •
• Give-away's •

Instagram
Wekelijks bereik
Elke week bereik ik met mijn lifestyle account
+/- 415.000 K moeders tussen de 25-44 jaar
oud, doormiddel van posts en stories.

Interactie
Volgers zijn leuk, maar interactie is key!
Op mijn content heb ik gemiddeld 3200
interacties per week
(likes, comments, shares , saves etc.)

Blog stats
Views per maand
Gemiddeld heb ik op DirksDotter.com 11,500
views per maand.

Unieke bezoekers per maand
Met ruim 7.000 unieke bezoekers per maand
weet ik mijn lezers te inspireren met de
mooiste interieur plaatjes, de fijnste DIY's,
handige uit tips met kids en meer.

Pinterest
Via Pinterest heb ik meer dan 1000 volgers,
die goed zijn voor ongeveer 116.000 views per
maand.
Je vind hier vooral borden met interieur
inspiratie, kinder musthaves, makkelijke en
mooie DIY ideeën en meer.

Prijzen
Product fotografie vanaf € 199,95
Je stuurt jouw product naar mij toe, waarna ik
in ieder geval 3 product foto's in hoge
resolutie maak. Deze krijg je digitaal
toegestuurd.

Andere mogelijkheden
Voor alle andere
samenwerkingsmogelijkheden kun je met mij
contact opnemen, zodat ik een offerte op
maat voor je kan samen stellen.

Contact gegevens
Adres (geen bezoek adres)
Buiksloterdijk 443
1034 ZB Amsterdam

Email - adres
info@dirksdotter.nl

Website / Social Media
www.dirksdotter.com / @dirksdotter

