
Wie ben ik  
 
Christa Schrijft vertelt verhalen over het moederschap, kinderen, opvoe-
den, maar ook de race tegen de kilo’s. 
Naast moeders, dochters en oma’s, wordt het blog ook bezocht door va-
ders, jongens en opa’s.  

Vanuit een ‘dagboek’ is mijn website inmiddels behoorlijk gegroeid en is 
het aantal views, vergeleken met een jaar geleden, verviervoudigd! 

 

Waar gaat mijn blog over 
Ik vertel met name over mijn leven als werkende moeder van 2 kinderen, 
een jongen van 4 en een dochter van 1. Ik neem de lezers mee in mijn  
dagelijkse beslommeringen en wat erbij komt kijken de zorg, doordeweeks, 
alleen te moeten doen. Daarnaast deel ik mijn verhaal omtrent mijn afval-
race. 

 

MEDIA KIT 

Social media Stats 

681 volgers 
 
127 likes 
 
 
41 volgers 

 
41 volgers 

Gegevens 

 
www.christaschrijft.com 
 
christaschrijft@outlook.com 

 

Stats 

• Views (gemiddeld)  1370 

• Bezoekers (gemiddeld) 585 
 
 



Samenwerken 

Ik sta graag open voor samenwerkingen. 
Denk aan : 

 Product review(s) 

 Een gesponsorde winactie 

 Een interview of gastartikel 

 Trip en/of evenementen review 

Een goede samenwerking start met heldere, eerlijke communicatie. Alles is bespreekbaar om zo tot een 
goede, leuke en vooral gemeende samenwerking te komen. 

Tarieven 

Product review, interview of gastartikel : € 60,00  ; afhankelijk 
van benodigde tijd en hoeveelheid foto’s maken. 
 
Gesponsorde winactie : 
€ 50,00 

Trip en/of evenementen review : 
v.a. € 80,00. 

Voor een exacte prijsindicatie/vragen graag contact opnemen : 
christaschrijft@outlook.com 

Algemene voorwaarden 
1) Ik behoud mij het recht alleen een samenwerking aan te gaan 

wanneer de content passend is. 

2) Afbeeldingen die benodigd zijn worden door mij zelf gemaakt 
of aangeleverd door de samenwerkende partij. 

3) Onder elk artikel wordt vermeldt dat het om een gesponsord 
bericht of samenwerking gaat. 

4) Voordat het artikel geplaatst wordt, stuur ik een concept. 
Na akkoord wordt het artikel binnen 10 dagen geplaatst of op 
een nader overeen gekomen datum.  

5) De factuur wordt binnen 2 werkdagen na plaatsing van het  
artikel verstuurd en dient binnen 14 dagen te worden  
voldaan.  

mailto:christaschrijft@outlook.com

