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P a l e s o nHi! Wat leuk dat je mijn Mediakit

bekijkt. Ik ben Saskia de Laat (35).

Getrouwd met Robert (41) en

woonachtig in Eindhoven. 

Vier de seizoenen!
Op mijn blog So Celebrate vind je

inspiratie om van elk moment een

feestje te maken! Denk aan deco-

ratie, versiering, DIY's & recepten

voor de seizoenen & feestdagen.

Plus ideetjes om je huis,

(moes)tuin & leven nog leuker en

gezelliger te maken!

Tweede blog
So Celebrate is mijn tweede blog.

In 2010 startte ik de populaire

kerstblog Christmaholic. Daar

komen in December bijna

700.000 unieke bezoekers op af.

Omdat ik het bloggen, het

knutselen van versiering,

decoreren, stylen en fotograferen

buiten het kerstseizoen om

vreselijk miste, blies ik in 2020

feestblog So Celebrate nieuw

leven in. Inmiddels trekt deze blog

maandelijks tussen de 10.000 en

15.000 unieke bezoekers.

S o  C e l e b r a t e

http://www.socelebrate.nl/
https://www.christmaholic.nl/
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So Celebrate is een jonge blog met

een groeiende en verrassend

betrokken community van

Nederlandse & Vlaamse vrouwen

tussen de 25 en 55 jaar.

C o m m u n i t y

315k 1,5k

Veel lezers en volgers kennen me

al van Christmaholic en volgen

mijn avonturen buiten het

kerstseizoen graag via de kanalen

van So Celebrate.
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"Vanwege de tips rondom het decoreren voor verschillende

feestdagen en seizoenen. En omdat de blogs vól leuke ideeën staan,

inclusief waar je de producten kunt kopen."

@maggiedeolde

Waarom zij @SoCelebrate volgen:

"Vooral voor de DIY's + tips voor leuke producten voor de seizoenen"

@marissie_2511

"Ik volg vanwege de simpele en natuurlijke woonideeën."

@ilse_verbraak_stuyts

"Voor de gezellige, positieve posts, inspiratie voor decoratie 

& leuke receptideetjes"

@ilonahas

"Saskia laat zien hoe simpel het kan zijn om het sfeervol

te maken in huis tijdens alle seizoenen."

@botahvliegjuh

"Vanwege de recepten, DIY's, shoptips. Het is heel divers en

dat maakt het voor mij zo leuk!"

@liques66

"Voor de leuke ideeën rondom decoratie, huis & tuin."

@leonie_janssenklomberg

"Saskia deelt 'dingen die het leven leuker maken'.  Daar hou ik van!

@pukster



S a m e n w e r k e n

Ben jij verantwoordelijk voor de

promotie van een gaaf product,

winkel, merk, evenement of

organisatie op het gebied van

woondecoratie, DIY, knutselen,

(moes)tuinieren of feestversiering? 

En heb je interesse om met mij

samen te werken? Dat lijkt me

superleuk! Wat we zoal samen

zouden kunnen doen:

Heb je interesse in één van deze

opties of wil je meer weten over

de mogelijkheden & tarieven?

Stuur me even een mailtje op

saskia@socelebrate.nl!

C o n t a c t

unboxing
styled shoot
DIY
winactie
gesponsord artikel
Instagram collaboration
receptontwikkeling
banners + display ads

mailto:saskia@socelebrate.nl


Wat is er zo leuk aan So Celebrate?

De originele woonideeën &
de feel good sfeer!

De creatieve en positieve
vibe tijdens feestdagen
en gelegenheden! I love

de warme sfeer die

Saskia brengt!

So Celebrate brengt

vreugde in huis.

Saskia's vrolijke

liefde voor de sei-

zoenen en de

feestdagen. Alle

posts zijn zo

inspirerend!

De ongedwongen sfeer,

alsof je met een vriendin zit

te kletsen.

De decoratie-

ideetjes. Alles is zo

fijn toegankelijk 

en laagdrempelig!

De verrassende ideetjes & foto's

over feestdagen zoals Pasen.

Ik ben gek op de
shoptips & DIY's.
Daarnaast vind 
ik Saskia ook
gewoon een 
 leuk mens! :)


