Gaan wij
binnenkort
samenwerken?

OVER HOME OF A FOODIE
Februari 2019 begon Home of a Foodie als een Instagram kanaal
met gezonde bakrecepten. Inmiddels is Home of a Foodie
uitgegroeid tot een online platform en een serieuze business.

Yara helpt merken en bedrijven met het ontwikkelen en
fotograferen van online content, maar ook met een social media
advies op maat!
Op het online platform staat een gezonde leefstijl, smaak en
kwaliteit voorop. Recept ontwikkeling, styling en fotografie wordt
door mijzelf bedacht en gecreëerd. Andere bezigheden zijn het
geven van bakdemo's, workshops en lezingen, content
ontwikkeling, content management, social media advies op maat
en het bakken van taarten op bestelling.

@homeofafoodie

@homeofafoodie

Yara de Graaff

HOE ZIET EEN SAMENWERKING ERUIT?

Eerst is het goed om jouw
wensen te bespreken. Wat kan
ik voor je doen? Wat voor
samenwerking wil je?

Ik maak een selectie uit de
gemaakte beelden en start met de
bewerking.

We bespreken de kosten en ik
stuur vervolgens een offerte op.
Zijn de kosten akkoord? Dan
kunnen we van start!

Daarna werk ik de tekstuele
content uit. Ik stuur het voorstel
op, zodat jullie feedback kunnen
geven.

Ik ga aan de slag met een
moodboard om de look & feel
van de fotografie en styling vast
te leggen.

Als je Home of a Foodie hebt gevraagd
voor content creatie overleg ik eerst
over het recept en de styling, voordat ik
aan de slag ga.

Bij akkoord op de content plaats
ik deze op mijn website en
socials, en is het tijd om mijn
volgers de keuken in te sturen!

1-2 weken na de plaatsing van de
content deel ik de data en het bereik.
En als jullie er voor open staan plannen
we een evaluatie in, zodat ik mijn
diensten kan optimaliseren.
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CONTENT CREATIE OP MAAT
Home of a Foodie ontwikkelt food- en lifestyle content op
maat. Samen gaan we op zoek naar content wat past bij jouw
product en/of merk.

OMSCHRIJVING

PRIJS (excl. BTW)

Gesponsorde post (schout-out / review)

300,-

In de samenwerking staat authenticiteit en kwaliteit altijd

Gesponsorde post incl. recept ontwikkeling en

voorop. Als micro-influencer werk ik dan ook alleen samen

vermelding op de website

met merken en producten waar ik in geloof, en wat past bij

mijn volgers. 1-2 weken na het inzetten van de gesponsorde
content, ontvang je een evaluatie van de resultaten.
Naast het promoten van jouw product of merk op mijn Social

kanalen en blog, kun je er ook voor kiezen om afbeeldingen
(500 kb) in jpg te ontvangen, voor online gebruik.
Wil je de HRES afbeeldingen ontvangen voor bijvoorbeeld het
gebruik in print? Dat kan ook! Vraag bij interesse naar de
voorwaarden.

450,-

Vermelding Instagram Story

75,- per story

Meerprijs doelgroep aanzetten tot actie

75,-

Meerprijs ongelimiteerd gebruik van beeldmateriaal

(LRES – online)
Productfoto’s

50,- per beeld
Op aanvraag

INSTAGRAM IN CIJFERS
9.000 volgers
8.000 – 12.000 bereik per post
400 – 600 likes per post
150 comments per post
1.200 views per story
25.000 bereik per week
65.000 weergaven per week
2.000 profielbezoekers per week
DOELGROEP:
90% vrouw – 10% man

Woonachtig in NL – Randstad
25 – 34 jaar
Ik inspireer mijn volgers dagelijks met gezonde recepten,
voedingsadvies en persoonlijke verhalen. Ik plaats veel

content over nieuwe producten, bezoeken aan events, mijn
dagelijkse routines en dripcakes. Ik heb veel interactie met
mijn volgers.

@homeofafoodie
9.000 volgers

PINTEREST IN CIJFERS
50K impressies per maand
35K maandelijkse kijkers

DOELGROEP:
Categorie: evenementplanning, eten & drinken,
entertainment
Interesses: toetjes, speciaal dieet, bereidingswijze en

gezonde recepten
90% vrouw – 10% man
Woonachtig in NL
25 – 34 jaar
Ik deel dagelijks mijn food foto’s die doorlinken naar mijn
website, waar het volledige recept te vinden is. De borden
heb ik onderverdeeld in dripcakes, gezonde taarten en
gezonde tussendoortjes.

/homeofafoodie
50K+ impressies

WEBSITE IN CIJFERS
De website staat live sinds juni 2019
5.000+ unieke bezoekers per maand
15.000+ weergave per maand
DOELGROEP:
Interesses: gezonde leefstijl en gezond bakken
90% Nederland – 4% België
Op mijn website plaats ik 3 tot 4 nieuwe recepten per week.
Alle recepten en fotografie bedenk en creëer ik zelf. Ik deel
recepten die glutenvrij, lactosevrij, suikervrij, koolhydraatarm
en/of vegan zijn. Op mijn website zijn ook mijn prijslijsten te

vinden voor bestellingen van dripcakes, cupcakes en andere
sweets. De teksten worden SEO-proof geschreven.

homeofafoodie.com
.

15K+ weergave per
maand

Heb ik je enthousiast kunnen maken?
Wil je een kop koffie drinken?
Of heb je een andere vraag?

Neem vrijblijvend contact op via onderstaande
gegevens.
Home of a Foodie
Centaur 3
3645 SH Vinkeveen
website
e-mail
mobiel

www.homeofafoodie.com
yara@homeofafoodie.com
06 313 89 560

KvK
Btw

76883795
NL003143167B68

