blogger & stylist

STYLEDBYSABINE.COM
Styled by Sabine is mijn interieurblog, waarop tweemaal
per week een nieuw artikel verschijnt met de leukste
interieurideëen. Zo blijf je op de hoogte van de nieuwste
interieurtrends, geef ik je tips voor de verzorging van je
urban jungle en neem ik je mee in mijn leven als
interieurstylist en blogger.
Op het gelijknamige Instagram account vind je een kijkje
achter de schermen en interieurinspiratie uit mijn eigen
huis.
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Mijn naam is Sabine en ik ben 32 jaar. Op
StyledbySabine.com combineer ik mijn passies voor
interieurstyling, fotografie en schrijven.

Sabine Weertman
Motorrijtuigstraat 13
1151 DJ Broek in Waterland
Telnr: 0653983730
info@styledbysabine.com
KvKnr: 69558337

Ik heb altijd weer nieuwe ideeën op het gebied van
interieur en door middel van mijn blog zien mijn lezers hoe
ze ook zelf aan de slag kunnen in huis.
Naast een aansprekende tekst, zijn mooie foto's altijd een
belangrijk onderdeel van elk artikel.

MIJN BEZOEKERS

MOGELIJKHEDEN
Advertorial: in een door mij geschreven artikel
vertellen we mijn lezers over jouw bedrijf.
Review: een uitgebreide oprechte review van jouw
dienst/product met professionele foto's.
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Instagram campagne: door mijn betrokken groep
volgers is een Instagrampost een goede manier om
jouw doelgroep te bereiken.
Een combinatie van een advertorial en een
Instagrampost is mogelijk tegen een aantrekkelijk
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Een samenwerking met Styled by Sabine is een
effectieve manier om jouw doelgroep op
toegankelijke wijze te bereiken.
Ik vertel mijn lezers het verhaal van jouw bedrijf
en zorg daardoor voor meer betrokkenheid.
Elk artikel is aansprekend, authentiek, voorzien
van professionele foto's en uiteraard SEOvriendelijk geschreven.
Dé manier om jouw producten en/of diensten
onder de aandacht te brengen bij een
geïnteresseerd publiek.

OVERIGE MOGELIJKHEDEN
Interieuradvies: ik werk zowel zelfstandig als
via Stek Magazine als interieurstylist.
Product- en interieurfotografie:
inspiratiefoto's voor jouw webshop of social
media.
Workshops: 1-op-1 of in een groep. Fotografie,
social media en/of (groen)styling.

