fb.com/simplyvegan.nl

@simplyvegan.nl

Mijn naam is Sanne, ik ben 33 jaar en woon samen met mijn zoon van 11 jaar in een dorpje
in Noord-Holland. Ik leef sinds 2016 veganistisch en om aan iedereen te laten zien dat dit
helemaal niet ingewikkeld hoeft te zijn, heb ik begin 2017 mijn blog simplyvegan.nl
ontwikkeld.
Op mijn blog laat ik de lekkerste recepten, de handigste reviews, de leukste
hotspots, lifestyle en persoonlijke verhalen zien.
Simply vegan, laat je inspireren!

WWW.SIMPLYVEGAN.NL

MIJN VOLGERS
Wat mijn blog uniek maakt, is de laagdrempeligheid. Ik kook niet met
onuitspreekbare ingrediënten, ze zijn gewoon verkrijgbaar bij de supermarkt om de
hoek. Ook hoef je echt geen masterchef in spé te zijn om mijn recepten te kunnen
maken. Ik gebruik geen ingewikkelde methodes. Mijn motto is dat koken vooral
leuk, eenvoudig en lekker moet zijn. Zonder gedoe.
Maar mijn volgers komen niet alleen voor de recepten op mijn blog. De productreviews, hotspots, persoonlijke en lifestyle artikelen worden graag gelezen. Dit blijkt
niet alleen uit mijn blog statistieken, maar ook uit de likes en comments die ik op
social media ontvang.
Mijn blog wordt niet alleen door vegan-veteranen gelezen, maar juist ook door
beginnende vegans, vegetariërs en mensen die graag wat vaker plantaardig willen
eten of meer over lifestyle willen weten.

MOGELIJKHEDEN
Samenwerkingen, product-reviews en advertorials behoren tot de mogelijkheden op
simplyvegan.nl, mits ze uiteraard gerelateerd zijn aan de vegan of groene lifestyle.
Ook op mijn social media kanalen is het mogelijk om met mij samen te werken.
Hierbij kunt u denken aan het plaatsen van een posting op Facebook of Instagram,
een combinatie van foto's en tekst. Maar ook het maken van Instastories op
Instagram behoort uiteraard tot de mogelijkheden.
Op mijn blog maak ik enkel gebruik van no-follow links, conform de richtlijnen van
Google. Ook zal ik, zowel op mijn blog als op social media, altijd vermelden of er
sprake is van een samenwerking of advertorial. Dit is volgens de richtlijnen van de
Nederlandse Reclame Code (NRC).
Uiteraard zijn mijn artikelen op een SEO-vriendelijke manier geschreven.

TARIEVEN
Omdat ik voor al mijn opdrachten maatwerk lever, heb ik geen standaard
tarievenoverzicht. Voor alle vragen m.b.t. mijn tarieven en voorwaarden kunt u het
beste contact met mij opnemen voor een inschatting van de kosten of voor het
aanvragen van een specifiekere offerte.

CONTACT
sanne@simplyvegan.nl
KvK-nummer 71364323
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