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Hi, wat leuk
bekijkt! Ik ben Saskia de Laat, 36
jaar. En ik woon in Eindhoven met
mijn man Robert.
Vier de seizoenen!
Op mijn blog So Celebrate vind je
inspiratie om van elk moment een
feestje te maken. Denk aan decoratie, 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 15.000 en
25.000 unieke bezoekers.

Community
So Celebrate is een gezellig
platform met een groeiende en
verrassend betrokken community
van Nederlandse & Vlaamse
vrouwen tussen de 25 en 55 jaar.

55-64 jaar
9.6%

18-24 jaar
4.3%

25 - 34 jaar
31.4%

45-54 jaar
21.4%

35 - 44 jaar
31.7%

Veel lezers en volgers kennen mij
al van Christmaholic en volgen
mijn avonturen buiten het
kerstseizoen graag via de kanalen
van So Celebrate.
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Samenwerken
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? Super leuk!
Mogelijkheden
Op de volgende pagina's vind je een
overzicht van de mogelijkheden &
tarieven. Stuur gerust een mailtje of
bel me even als je wil overleggen.
Werkwijze
Voor elke samenwerking hanteer ik
dezelfde werkwijze. We starten met
een telefonisch overleg waarin we
jullie wensen bespreken. Op basis
daarvan krijg je van mij een voorstel,
zowel voor de insteek van de
content als een prijsopgave.

In dat voorstel vind je ook al mijn
voorwaarden. Het is altijd mogelijk
om voor publicatie een preview te
ontvangen en eventuele kleine
correcties door te voeren.

Blogposts &
pakketten
BLOGPOST MET 2 LINKS
Een blogartikel op SoCelebrate.nl met
twee do-follow linkjes naar keuze +
mooie foto's. Goed voor je linkbuilding.
Inclusief kleine fotoshoot (max. 1 uur
werk). Prijs: €297,-

PROMOTIEPAKKET SMALL
Blogpost met 2 links & foto's
Kleine fotoshoot (max 1 uur)
3 stories op Instagram.
Prijs: €327,PROMOTIEPAKKET MEDIUM
Blogpost met 2 links & foto's
Kleine fotoshoot (max 1 uur)
Instagram post
3 Instagram stories
Prijs: € 397,PROMOTIEPAKKET LARGE
Blogpost met twee links & foto's
Eenvoudige fotoshoot (max 1 uur)
Video-opnames (max 2 uur)
Instagram Reel
5 Instagram stories
Prijs: € 497,-

Instagram
INSTAGRAM STORIES
Een serie van 3 stories waarin ik jouw
product, bedrijf, merk of locatie in de
spotlight zet! Incl. link Prijs: €97,INSTAGRAM POST
Eenvoudige fotoshoot (max 1 uur
werk, incl. bewerking) + post op de
feed met @mention. Prijs: €237,INSTAGRAM REEL
Video van max. 60 seconden. Insteek
& script in overleg. Max 2 uur werk,
incl. montage. Prijs: €257,INSTAGRAM PAKKET
Natuurlijk is een combinatie ook
mogelijk. Bijvoorbeeld een post op de
feed + 3 stories. Of een Reel + stories.
Prijs: vanaf €297,WINACTIE
Heb je een leuk product of gave
ervaring om weg te geven? Winacties
zijn zeker mogelijk! Prijs: in overleg

Wil je mijn foto's / video ook voor je
eigen website, socials of marketing
gebruiken? Dat kan! Daarvoor vraag ik
wel een extra vergoeding.

Contact
Heb je interesse in één van deze opties of wil je meer
weten over de mogelijkheden? Stuur me een mailtje
via saskia@socelebrate.nl of bel naar +31605054332.

Waarom zij @SoCelebrate volgen:

"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
"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
"Ik volg vanwege de simpele en natuurlijke woonideeën."
@ilse_verbraak_stuyts
"Vooral voor de DIY's + tips voor leuke producten voor de seizoenen"
@marissie_2511
"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

Wat is er zo leuk aan So Celebrate?

De ongedwongen sfeer,
alsof je met een vriendin zit
te kletsen.

Ik ben gek
op de
shoptips &
DIY's.
Daarnaast
vind
ik Saskia o
ok
gewoon ee
n
leuk mens
! :)

De decoratieideetjes. Alles is zo
fijn toegankelijk
en laagdrempelig!

De verrassende ideetjes & foto's
over feestdagen zoals Pasen.

De creatieve en positieve
vibe tijdens feestdagen
en gelegenheden! I love
de warme sfeer die
Saskia brengt!

De originele woonideeën
&
de feel good sfeer.
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Saskia's vrolijke
liefde voor de seizoenen en de
feestdagen. Alle
posts zijn zo
inspirerend!

