
  

Ditisanne.nl is een reisblog waar ik mijn eigen 

reiservaringen en reistips deel. In de afgelopen 

jaren heb ik diverse landen en steden bezocht 

waardoor de diversiteit van artikelen groot is.  

Naast artikelen over reizen schrijf ik ook 

persoonlijke artikelen, boekrecensies en plaats ik 

regelmatig fotoblogs.  
 

Statistieken per maand: 

Unieke bezoekers: 1.1 k  

paginaweergaven: 2.1 K 

Social media: 

Twitter:  245 

Instagram: 230 

Facebook:  80 

Wie is Anne? 

Ik ben 34-jaar, enthousiast èn 

met een voorliefde voor reizen, 

fotografie en Social Media! In 

2016 verhuisde ik van de Veluwe 

naar de Haarlemmermeer, waar ik 

samenwoon met mijn vriend Jeroen.  

Naast het bloggen werk ik als 

interim secretaresse via Adecco 

Top Secretaries. 

Elk artikel… 

… wordt met aandacht voor bijzonderheden en detail 

geschreven;  

… wordt na plaatsen uitgebreid gedeeld op diverse 

social media, zoals Facebookpagina’s, Instagram en 

Twitter; 

… bevat zelfgemaakte foto’s óf, in het 

uitzonderlijke geval dat dit niet lukt, foto’s met 

bronvermelding en uiteraard toestemming! 

… bevat minimaal twee uitgaande links naar de 

website van opdrachtgever;  

… is uniek en passend bij de stijl van Ditisanne.nl!  

Recente onderwerpen: 

New York 

Schotland 

Toscane 

Polen 

Ierland 

Nederlandse steden 

Ervaring 

Naast Ditisanne.nl beheer 

ik ook het blog 

Ditisierland.nl, dat 

volledig in het teken van 

Ierland staat.  

 

Daarnaast ben ik regelmatig 

gastblogger bij het 

populaire reisblog Liefde 

voor Reizen en start ik 

binnenkort als vaste 

blogger bij Reishonger.nl. 

“Het leukste van bloggen is dat ik mijn 

drie passies reizen, fotograferen en 

schrijven kan verenigen!”  
 

Anne Treur  

Sonderholm 9 – 2133 JA  

Hoofddorp 

wwww.ditisanne.nl  

info@ditisanne.nl  

06-42 54 00 57 

Ditisanne.nl is gestart in 

augustus 2015 en is een 

onderdeel van Pit! Manage-

ment Support. www.pitms.nl  

KVK-nr: 61014575 

 



Samenwerken?  
 

Samenwerken met Ditisanne.nl is op diverse manieren mogelijk. Of het nu 

gaat om advertorials, banners op de website of andere sponsormogelijkheden: 

ik denk graag met u mee!  

 

Advertorials: 
 

Als blogger ontvang ik regelmatig aanvragen voor een betaald blog over 

producten die niets met reizen te maken hebben. Op deze aanvragen ga ik dan 

ook niet in: ik vind het belangrijk dat mijn lezers artikelen te lezen 

krijgen waar ik zelf voor 100% achter sta!  

Wel sta ik open voor bedrijven die leuke reizen, hotspots, steden of 

regio’s onder de aandacht willen brengen en daarvoor de samenwerking met 

bloggers zoeken.  

Graag stel ik een vrijblijvende offerte voor u op! 

 

Banners 

Het is mogelijk om een banner met uw bedrijfsnaam of –logo op Ditisanne.nl 

te plaatsen. Dit kan in de zijmenubalk van de website, maar ook halverwege 

of onderaan een blog naar keuze. 

Hierbij de tarieven voor banners:  

LOCATIE PRIJS PER EENHEID EENHEID 
Banner in zijmenubalk € 24,95 Maand 
Banner in footer € 12,95 Maand 
Banner in midden blog € 24,95 Stuk 
Banner onder aan blog € 18,95 Stuk 

Genoemde tarieven zijn geldig tot 1 september 2017 

Uiteraard zijn kortingen of pakketprijzen bespreekbaar! 

 

Blogs voor uw eigen site & Social Media marketing 

Wellicht wilt u liever voor uw eigen website artikelen of blogs geschreven 

hebben. Of het nu gaat om een enkel artikel of een serie: graag praat ik 
met u door over de mogelijkheden!  

 

Een blog is een uitstekende manier om uw vindbaarheid op Google te verhogen 

en om bezoekers naar uw website te trekken. Het uitbesteden van een blog is 

dan ook een relatief goedkope marketinginvestering met een groot effect! 

Ook met uw Social Media-vraagstukken kan ik u verder helpen. Dankzij mijn 

HBO-opleiding Social Media Expert kan ik u moeiteloos ondersteunen met de 

strategie, implementatie en/of uitvoering van uw online marketing! 


