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OM lite mera rosa
Lite mera rosa - bloggen om resor, glädje och upplevelser.
Bloggen drivs av mig, Cornelia Tonéri, skribent och innehållsskapare som alltid har glädje och hjärta i
fokus när jag:
Reser - i Sverige & Världen
Vandrar - utan stormkök & tält
Tipsar - om destinationer med guldkant
Poddar - på Jordenruntpodden

Lite mera rosa är en ung och snabbt växande reseblogg och tillhörande sociala kanaler med en skara
starkt engagerade läsare och följare. Jag skapar allt innehåll från hjärtat, innehåll jag tror på som ger
mina läsare det lilla extra och lite mer glädje, det vill säga lite mera rosa. Jag skapar alltid innehåll
utifrån den känsla jag vill förmedla. Känslan ska sedan öppna besökarens önskemål om att vilja besöka
din destination eller köpa din produkt. Jag är min egen målgrupp och kan därmed skapa ett genuint
innehåll jag verkligen kan rekommendera.

litemerarosa@gmail.com

VARFÖR SKA DU SAMARBETA MED

LITE MERA ROSA?
Lite mera rosas publik drömmer inte - de förverkligar!
Lite mera rosas kanaler riktar sig till, och har, en publik av köpstarka
kvinnor mellan 35 och 55 år. De drömmer inte - de förverkligar. Och
tips och idéer jag förmedlar i mina kanaler bokas i hög grad av min
publik.
Ett samarbete med mig innebär alltid möjlighet till publicering i alla
mina kanaler. Blogg, Instagram, Facebook, Nyhetsbrev och Podd
(Jordenruntpodden). Se statistik till höger.

Lite mera rosa - en
reseblogg med fokus på
guldkant i vardagen.
Statistik
Blogg unika
besökare/mån:
23 000 (maj 2022)
Blogg sidvisningar/mån:
35 000 (maj 2022)
Nyhetsbrev:
1 300 prenumeranter
Följare i sociala medier:
4 000+ (maj 2022)
Målgrupp:
Kvinnor, 35-55 år, Sverige

SAGT OM LITE MERA ROSA
""Härligt tips och älsk på hur du skriver dina små
berättelser - med värme, humor och berättande"

""Men oh så fint skrivet om Pizzamakarna. Tack Cornelia
Tonéri på Lite mera rosa. DU lyckades fånga vår själ"
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Nedanstående paket är upplägg som tidigare kunder har uppskattat men jag är alltid flexibel att
diskutera pris och upplägg för just vårt samarbete. Se detta som exempel och riktpris.

Paket 1

Paket 2

1 blogginlägg med do follow-länk
2 inlägg på Instagram
8 stories

3 inlägg på Instagram
5 stories per dag i 3 dagar
Reklamplats i Jordenruntpodden med

5100 kr ex. moms

omnämnande i början och slutet samt mitten
av podden. Utöver det även ett inslag med ert
varumärke.
8500 kr ex. moms

Timpris för text och innehållsproduktion: 850 kr ex moms
Publicering av inlägg för samarbeten läggs alltid vid tidpunkter då min publik och mina följare är
aktiva och vill du samarbeta med mig kan du vara säker på att vårt gemensamma budskap får en
genomtänkt publicering i mina kanaler utan att annan information tar över.
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