
www.ditisanne.nl 

Ditisanne.nl is mijn reisblog, waar ik mijn eigen 

reiservaringen en reistips deel. In de afgelopen jaren heb ik 

diverse landen en steden bezocht en wat is er nu leuker dan 

mijn positieve ervaringen met anderen te delen! 

Naast artikelen over reizen schrijf ik ook persoonlijke 

artikelen, boekrecensies en plaats ik regelmatig fotoblogs.  

Wie is Anne? 

Ik ben 36 jaar oud, enthousiast èn met een voorliefde voor reizen, schrijven, 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 Personal Assistant bij 

LeasePlan Corporation in Amsterdam.   

Naast het bloggen en reizen heb ik nog veel meer hobby’s. Zo tennis ik veel, maak ik graag 

mooie wandeltochten (waar ik over kan schrijven!) en doe ik in de zomermaanden mee 

aan triatlons.  

“Het leukste van bloggen is dat ik mijn drie passies reizen, 

fotograferen en schrijven kan verenigen !”

Anne Treur 

Volgers op social media: 

Twitter:  270 

1000 

185 

470 (150k views p.m)

Instagram: 

Facebook:  

Pinterest:  

Cijfers aug 2019 

Statistieken per maand: 

Aantal bezoeken: 11.6 K 

Unieke bezoekers: 9.7 K

Paginaweergaven: 14.9 K 

Cijfers juli/aug 2019 

Bron: Google Analytics 

Bezoekers en social media 



www.ditisanne.nl 

DOELGROEP 

Gebaseerd op cijfers van Google Analytics wordt Ditisanne.nl vooral door Nederlandse en Vlaamse vrouwen 

in de leeftijd van 25 - 50 jaar bezocht. Mijn blogs zijn niet specifiek op budgetreizigers of luxe reizigers gericht. 

Genoemde bestemmingen, hotels en restaurants in mijn artikelen zijn over het algemeen gemiddeld geprijsd 

en dat is dan ook de doelgroep waar ik voor schrijf.  

Mijn reisblogs zijn vooral gericht op actieve reizen zonder (jongere) kinderen. 

Mijn beoogde doelgroep is: 

 Vrouwelijk
         
 

  Leeftijd: 30-45 jaar   Single of in een relatie,  Actief / sportief 

  geen (jonge) kinderen  

SAMENWERKEN? 
Heeft u interesse in een samenwerking met Ditisanne.nl? Neem dan contact met mij op om de mogelijkheden door te 

spreken! 

Elk artikel… 

… wordt met aandacht voor bijzonderheden en detail geschreven;

… wordt na plaatsen gedeeld op diverse social media, zoals Facebook, Instagram en Twitter;

… bevat zelfgemaakte foto’s óf, als 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!

Voorbeelden van Eerdere samenwerkingen 

Contactgegevens 
Anne Treur – Ditisanne.nl 

Telefoon: +31 6 42 54 00 57   |  E-mail: info@ditisanne.nl 


