
Over Reismuts Hoi! Mijn naam is Lizette en reizen is mijn grote passie. Ik ga samen met

mijn gezin zo vaak als ik kan – van korte citytrips tot lange verre reizen. Op

Reismuts zet ik mijn persoonlijke ervaringen en foto’s om in mooie en

nuttige content, om zo anderen te inspireren met fantastische

bestemmingen en te voorzien van bruikbare reistips. Daarnaast schrijf ik

over reisgerelateerde producten en diensten. Het aanbod in bestemmingen

en manieren van reizen op Reismuts is erg breed. Er is informatie voor de

backpacker, de kampeerder, de citytripper, de avonturier en reislustige

gezinnen. 

Samenwerken Wil je meer naamsbekendheid voor je product of dienst en een betere

online vindbaarheid? Daar kan ik je bij helpen! Ik sta open voor

schrijfopdrachten, gesponsorde links, het plaatsen van advertorials en

banners, productreviews, barterdeals, winacties of een combinatie daarvan.

Ook schrijf ik in opdracht artikelen voor jouw website. Heb je andere

ideeën, laat het me weten en dan kijken we in overleg naar de

mogelijkheden.
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Statistieken Online sinds september 2014

5.000 unieke bezoekers per maand (februari 2022)

7.200 views per maand



Bezoekersinfo
De berichten op Reismuts worden gelezen door

ongeveer net zoveel mannen als vrouwen. Lezers

zijn voornamelijk tussen de 20 en 45 jaar oud met

de grootste groep tussen de 25 en 35 jaar. Zij

komen hoofdzakelijk uit Nederland en België. Ca.

70% van de lezers komt via organische search op

Reismuts terecht (Google) gevolgd door ruim 15%

die via social media op de website komen.

De lezers houden van reizen en reisverhalen,

zoeken de mooiste bezienswaardigheden op en

gaan daarnaast graag buiten de gebaande paden,

eventueel ook met kleine kinderen. 

Mogelijke services
Link toevoegen aan een bestaand bericht        

Aangeleverde advertorial plaatsen      

Door mij geschreven bericht plaatsen

Persreis 

Product review eventueel in combinatie met winactie

Banner plaatsen        
                                                                                                    

Alle bedragen zijn exclusief BTW. De prijsstelling is bespreekbaar,

afhankelijk van de invulling van de (langdurige) samenwerking.

Berichten zijn uniek, SEO proof, bevatten minimaal 600 woorden,

minimaal 1 foto en blijven permanent online. Het persoonlijke en

eerlijke karakter is de kracht van Reismuts. Ik neem lezers mee in

een beleving. Bij aangeleverde teksten behoud ik het recht deze

te mogen wijzigen om het passend bij Reismuts te maken of te

weigeren indien het niet past. Natuurlijk ontvang je een preview

voor een bericht online komt. Alle geplaatste berichten worden

gepromoot via Facebook en Instagram.
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