MEDIAKIT

SNOEPGEZOND

Mijn naam is Linda en ik
ben wiskundedocente van
beroep, maar heb al jaren
lang een grote passie voor
alles wat met koken en
bakken te maken heeft.
Sinds een aantal jaar richt
ik mij vooral op het
bedenken en maken van
meer gezonde recepten, bij
voorkeur vrij van
geraffineerde suikers. Mijn
levensstijl omschrijf ik als
semi-healthy: er is dus altijd
ruimte voor een minder
gezonde optie!

Op mijn Instagram en blog
vind je veelal gezonde
recepten voor het ontbijt
en verschillende
tussendoortjes. Hiermee
laat ik zien dat je ook
verantwoord kunt genieten.

PERSOONLIJK

RECEPTONTWIKKELING,
CONTENT CREATIE &
PRODUCTREVIEWS

Receptontwikkeling: jouw product in de hoofdrol? Snoepgezond
maakt recepten en foto's met jouw product.
Content creatie: een blog en/of social media post met passende
tekst bij je product? Ook dat behoort tot de mogelijkheden.
Productreviews: heb je een nieuw product dat goed aansluit bij
waar Snoepgezond voor staat? Ik laat dit product graag zien in een
post en/of story en geef er mijn mening over. Liever een uitgebreid
artikel op mijn blog? Ook dat behoort tot de mogelijkheden.

VOORBEELDEN
MYPROTEIN

Op dit moment heb ik een lopende samenwerking met Myprotein.
Met behulp van hun producten ontwikkel ik diverse eiwitrijke
recepten, waaronder pannenkoeken, wafels en wentelteefjes.
Myprotein en haar producten past goed bij waar Snoepgezond voor
staat, namelijk gezond en lekker snoepen.
Deze content heb ik op mijn social media gedeeld en ook verwerkt
als blogpost op mijn website: www.iksnoepgezond.nl

VOORBEELDEN
BERRYBROTHERS

Op dit moment heb ik ook een lopende samenwerking met
Berrybrothers uit het Limburgse Roggel. Zij telen allerlei soorten
zacht fruit, maar de rode bes is hun paradepaardje.
Met het zachte fruit en specifiek de rode bessen zijn heerlijke
gezonde recepten te ontwikkelen. En daarom past dit merk ook erg
goed bij waar Snoepgezond voor staat, namelijk gezond en lekker
snoepen.
Deze content heb ik op mijn social media gedeeld en ook verwerkt
als blogpost op mijn website: www.iksnoepgezond.nl

VOORBEELDEN
OPTIMEL

Dit jaar (2021) ben ik ambassadeur van Optimel. Gedurende het jaar
ontwikkel ik een vijftal recepten binnen een door optimel gesteld
kader.
Al jaren verwerk ik de producten van Optimel in mijn
voedingspatroon. Zij staan voor verantwoord en bewust genieten,
daarom past dit merk ook erg goed bij waar Snoepgezond voor staat,
namelijk gezond en lekker snoepen.
Deze content heb ik op mijn social media gedeeld en ook verwerkt
als blogpost op mijn website: www.iksnoepgezond.nl

VOORBEELDEN
DE HOLYHOEVE

Op dit moment heb ik ook een samenwerking met De Holyhoeve. Dit
is een bijzondere leverancier van dierlijke producten. Hun runderen,
varkens en bokken groeien via een diervriendelijke en gezonde wijze
op tot volwassen dieren. Alleen met hun werkwijze en via hun visie
kunnen zij premium vlees- en zuivelproducten aanbieden: een eerlijk
eindproduct op het bord van de consument dat heerlijk smaakt.
Samen proberen we het eten van geitenbok bij de consument te
promoten. Met het bokkenvlees ontwikkel ik diverse recepten,
waarmee ik de consument laat zien dat bokkenvlees ook erg lekker is
en je het prima wekelijks op het menu kunt zetten.
Deze content heb ik op mijn social media gedeeld en ook verwerkt
als blogpost op mijn website: www.iksnoepgezond.nl

SAMENWERKEN
Welke
samenwerkingsmogelijkheden
zijn er allemaal?
advertorials
content creatie
gastartikelen
gesponsorde post op social
media
productreviews
receptontwikkeling,
winacties

Contact:
Email: info@iksnoepgezond.nl
URL: www.iksnoepgezond.nl

Website online sinds juli 2020
Statistieken: 10K unieke bezoekers per maand
Pinterest: 123K kijkers per maand
Instagram: 6000+ volgers

@snoepgezond

PRIJZEN

Instagram Post + Story

€ 50,-

Instagram Post + Recept + Story

€ 125,-

Instagram Post + Story + Blog (met
review of recept, incl. Pinterest post)

€ 150,-

Instagram Story (productreview)

€ 50,-

Blogpost (productreview, gastartikel,
incl. Pinterest Post)

€ 75,-

Winactie
Winactie + review of recept
(instagram)

Barterdeal
€ 75,-

