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WIE IK BEN
STUDIO DEENSE ZOMER STAAT VOOR KLEURRIJK,
DESIGN, DUURZAAM EN KWALITEIT

Ik ben Linda (46) en woon samen met mijn echtgenoot,
twee dochters (11 en 5) en onze hond in een vrijstaande
jaren ’70 woning. Ons huis staat in het noorden van
Nederland, in een dorp vlakbij Leeuwarden. In het jaar
2017 werd ik actief op Instagram onder de naam
@deense_zomer. Een verwijzing naar mijn liefde voor
Denemarken en Scandinavisch design.
Onder mede Instagrammers word ik ook wel de
koningin van de kleuren genoemd, want kleurrijk is
mijn interieur zeker. Naast Scandinavisch design vind je
inmiddels ook design uit andere landen terug,
bijvoorbeeld design van Nederlandse bodem. Ik maak
bewuste keuzes als het gaat om investeringen in mijn
interieur door te kiezen voor duurzame producten die
kwalitatief zo goed zijn dat ze een leven lang meegaan.
Dus kies ik heel bewust steeds vaker voor tijdloos
design. Deze visie ventileer ik regelmatig via mijn
Instagramaccount om anderen te inspireren betere
keuzes te maken.

Inmiddels mag ik rekenen
op een trouwe "fanbase".

Ik mag inmiddels rekenen op een
trouwe “fanbase” van mijn
Instagramaccount @deense_zomer
dat gestaag groeiende is. Naast
Instagram, ben ik ook actief op
Pinterest, Facebook en TikTok.
Daarnaast heb ik een eigen
website, www.deensezomer.nl,
waar ik regelmatig nieuwe blogs
plaats.

SAMENWERKEN
IK GA GRAAG DUURZAME SAMENWERKINGEN AAN

Studio Deense Zomer werkt graag samen met bedrijven en
merken die passen bij de kernwaarden kleurrijk, design,
duurzaam en kwaliteit. Deze waarden pas ik ook toe tijdens
samenwerkingen.
Als je met Studio Deense Zomer samenwerkt, mag je ervan
uit gaan dat het concept dat ik neerzet, op maat is
ontworpen voor jouw merk en/of bedrijf. Mijn uitgangspunt is
een kleurrijke uitwerking van het concept op basis van jouw
vraag en doel voor onze samenwerking. Daarbij heb ik
kwaliteit hoog in het vaandel.
Ik ga graag duurzame relaties aan met
samenwerkingspartners, want ik geloof in de kracht van de
herhaling. Naast content creator ben ik ook professioneel
(interieur-)fotograaf dus je kunt rekenen op beelden van hoge
kwaliteit.

FACTS & FIGURES

Kleurrijk staat voor mij ook
voor creativiteit in de
uitwerking van het concept.

En dan nu een aantal feitjes over mijn
Instagramaccount @deense_zomer
(peildatum januari 2022)
16.500 volgers
90% van deze volgers is vrouw en
vallen in de leeftijdscategorie 25 54 jaar
70 % van de volgers woont in
Nederland
Mijn weekbereik ligt rond de
60.000
Mijn engagementrate is 4.01%

TARIEVEN
IK MAAK BIJ VOORKEUR EEN PASSEND VOORSTEL

Geen enkele samenwerking is gelijk dus bij voorkeur maak
ik een passend voorstel op basis van jouw wensen.
Onderstaande tarieven zijn basistarieven.

Post (2x) + Story (2x):

€275

Post (2x) + Story (2x) + Giveaway:

€300

Post (2x) + Story (2x) + Reels:

€350

Post (2x) + Story (2x) + Blog:

€375

NB. Genoemde prijzen zijn exclusief BTW en geldig t/m 31 december 2022

Studio Deense Zomer
Linda van der Wal
info@deensezomer.nl
www.deensezomer.nl
+31 6 48253427

Geen enkele samenwerking
is gelijk!

KVK 82628165
BTW NL003715320B33

