
Lite mera rosa är resebloggen som lyfter

fram, främjar och prioriterar glädjen i

vardagen. Genom resor och upplevelser,

nära och långt borta. Lite mera rosa vill

inspirera till att hitta och vara i sitt happy

place. 

Vill inspirera till att hitta det i vardagen som

gör dagen lite mera rosa eller vilken annan

färg som helst som är glädje för dig.

Lite mera rosa startade 2018. Den är ung

och snabbt växande med en skara starkt

engagerade läsare.

OM LITE MERA ROSA

R E S O R ,  G L Ä D J E  
&  U P P L E V E L S E R

Reser - i Sverige & Världen

Vandrar - utan stormkök & tält

Gör lemonad - när livet ger mig citroner

Skriver - för att inspirera

Utbildad journalist med en stor passion

för det skrivna ordet. 

OM CORNELIA TONÉRILET´S WORK TOGETHER

www.litemerarosa.com

litemerarosa@gmail.com

facebook.com/litemerarosa.se

instagram.com/litemerarosa

twitter.com/litemerarosa



10 000 + unika besökare per månad

11 000 + sidvisningar per månad

1 600 + följare i sociala medier

STATISTIK

60 % i åldern 25-44

87 % från Sverige

66 % kvinnor

PUBLIK

Cornelia Tonéri

KONTAKT

www.litemerarosa.com

litemerarosa@gmail.com

Nybrovägen 10

589 39 Linköping

JAG JOBBAR MED

# Annonsering på webbplats

# Sponsrade inlägg i olika kanaler

# Redaktionella inlägg

# Kampanjer i sociala medier

Kontakta mig för mer info och för att

skräddarsy just din kampanj.

Tar emot pressutskick.

Mina besökare är en trogen skara av 

 köpstarka människor, i stor del kvinnor. Lite

mera rosa har på kort tid etablerat sig som

en av Sveriges mest besökta resebloggar

och har vuxit till att bli ett starkt varumärke

med trogen publik som gärna hämtar

inspiration från mina kanaler.

Jag är genuin och ärlighet gällande mina

samarbeten är något som är väldigt viktigt

för mig.

Det jag rekommenderar ska jag kunna stå

bakom helt och hållet.

VARFÖR SAMARBETA?


