WAANZINNIGE WERELD
Inspiratie voor haalbare en betaalbare bestemmingen

OVER ONS
EVEN KENNISMAKEN

Wij zijn Carlo & Maaike en runnen samen ons reisblog
Waanzinnige Wereld. We houden allebei van buiten zijn.
Het liefst in een omgeving die we nog niet kennen, zodat
we iets nieuws kunnen ontdekken.
Via Instagram en onze website willen wij zoveel mogelijk
mensen inspireren door onze avonturen en ervaringen te
delen.
Vanzelfsprekend zijn wij dol op dagjes uit, weekendjes weg,
vakanties en verre reizen. Onze verhalen en foto's delen wij
graag met onze volgers.
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Waanzinnige Wereld is een online reisplatform dat mensen
haalbare en betaalbare reisinspiratie wil bieden voor hun
volgende reis, vakantie, weekendje weg of dagje uit.

Het verhaal achter
Waanzinnige Wereld

Het idee om een website en Instagram pagina over reizen
op te starten spookte al enige tijd door ons hoofd. Tijdens of
na een vakantie vonden wij het leuk om onze foto's en tips
te delen met bekenden.
Door onze website en socials kunnen wij de informatie kwijt
die we zo graag willen delen.

DOELGROEP
GA VOOR INTERACTIE

Als het over Instagram gaat zijn wij van mening dat
foto's delen alleen niet genoeg is. Als de foto's geplaatst
zijn begint het eigenlijk pas.
Niet voor niets ligt ons engagement rate op 6,5%. Dit is
ruim boven gemiddeld. We doen er alles aan om dit
percentage te behouden en zelfs te vergroten.
Als we naar onze statistieken kijken zien we dat ruim
30% van onze volgers tussen de 25 en 34 jaar zijn. De
leeftijdscategorie 35-44 staat met bijna 25% op de
tweede plaats. Op de derde plaats vinden we de mensen
uit de leeftijdscategorie 18-24 jaar.
Het percentage vrouwelijke volgers ligt op bijna 60%.
Hierdoor ligt het aantal mannelijke volgers rond de 40%

SAMENWERKEN
DE MOGELIJKHEDEN
Waanzinnige Wereld staat altijd open voor leuke en
passende samenwerkingen om jullie en onze
doelgroep te inspireren.
Wij brengen jouw bestemming, bedrijf, product of
dienst graag onder de aandacht via onze kanalen.
Onder andere persreizen, product- en hotel
reviews, win-acties, social media campagnes,
advertorials en affiliate marketing behoren tot de
mogelijkheden.
Heb jij andere ideeën? Laat het ons gerust weten!

CONTACT
MAG ALTIJD
TIPS MOETEN EERLIJK EN
DUIDELIJK ZIJN, MENSEN
VERTROUWEN OP ONS
CARLO@WAANZINNIGEWERELD.NL

+31 6 46 63 40 55

