
Blogs en dagelijkse vlogs via
instagram stories

M I L O U  
H O F M E E S T E R

Mamablogger 
& -vlogger

OVER MILOU

KERN WOORDEN

OVER MIJN INSTAGRAM
Hoi, Ik ben Milou Hofmeester, 34 jaar,
getrouwd met Werner en mama van drie
leuke jongens! Het belangrijkste in mijn leven
is mijn gezin en ik hou er van om al mijn tijd
te besteden aan mijn jongens! Maar een
moeder moet natuurlijk ook wat tijd voor
haarzelf hebben, daarom heb  ik ook nog wat
hobbies voor mezelf!

Ik zit nooit stil, ben altijd bezig. Instagram is 1
van mijn grootste hobbies.. Ik vlog dagelijks
via instagram stories en deel dus alles wat ik
doe!! Ik vind het heerlijk om creatieve content
te delen vooral voor moeders!

Mijn Instagram richt zich vooral op vrouwen
en in het bijzonder moeders!
Ik deel creatieve content om het
(gezins)leven nog wat gezelliger te maken en
om herinneringen met het gezin te maken. 

Naast dat ik dagelijks alles deel van mijn
leven in mij Instagram story vlogs, vind ik het
ook leuk om creatieve ideeen te delen. 

Leuke manieren om eten voor kinderen te
serveren, leuke knutsels en DIY's. Vaak is dit
speciaal toegespitst op het huidige seizoen. 

*Creatief *Mama *Happy
*Kindereten *Monkeyplatter
*DIY * Moederschap
*Happymama *Bezige Bij
*Gezinsleven *Herrineringen
maken *Bewuste mama
*Mama Blogger * Mama
Vlogger *Daglijkse vlogger

EEN KLEINE GREEP UIT MIJN INSTAGRAM

www.instagram.com/milouhofmeester

STATISTIEKEN 

BEREIK STORIESBEREIK BERICHTEN 

https://www.instagram.com/milouhofmeester/


info@milouhofmeester.nl

Op mijn Instagram Feed en Stories  licht ik
regelmatig producten en diensten van andere
bedrijven uit via foto’s en video’s.

Als het gaat om promoten van producten, ligt de
prijs helemaal aan de soort samenwerking. Heb je
een leuk voorstel of een vraag? Stuur een e-mail! 

Producten mogen altijd vrijblijvend naar mij
gestuurd worden. Als ik het product iets vind laat ik
het zeker in mijn stories zien. Wil je verzekerd zijn
van een post of story dan zit er een prijs aan
verbonden. Ik geef echter altijd eerlijk mijn mening.

Milou Hofmeester
van ravesteyn erf 334
3315DP Dordrecht

Review
Een (nieuw) product of dienst reviewen is iets wat ik
graag doe! Hierbij kijken we samen wat de
mogelijkheden zijn en wat bij mijn volgers past. Een
review op mijn Instagram kan in overleg in mijn
feed en/of als story.

Advertorial 
Ook een advertentie plaatsen is mogelijk. Hiervoor
hanteer ik een vast tarief en dit zal gebaseerd zijn
op een persoonlijke ervaring/verhaal. 

Winactie
Winacties vallen altijd goed in de smaak bij mij
volgers! Het liefste plaats ik een review in
combinatie met een winactie. Op die manier kan ik
er duidelijk zelf een mening over vormen en kan ik
gebruik maken van mijn eigen foto’s. 

Voor de tarieven zie de prijslijst hieronder. 

LATEN WE SAMENWERKEN!
www.instagram.com/milouhofmeester

VOORBEELD VAN
SAMENWERKINGEN

GEMIDDELDE INSTAGRAM STATISTIEKEN
Mijn doelgroep bestaat vooral uit vrouwen. Veel
daarvan zijn moeders en laten zich inspireren door
mijn Instagram.  .

14.9K+ volgers
5K story Views

400 vind ik leuks per IG post
600 interacties per IG bericht

9K organisch bereik per IG feed post

DOELGROEP

Tarieven December 2022

1 instagram post                                €300,-    

1 instagram reel                                 €400,- 

3 story posts                                      €200,-

1 instagram post i.c.m. met 3 stories      €450,- 
1 instagram reel i.c.m. met 3 stories       €500,-

Prijzen zijn exclusief BTW. Natuurlijk is er ook maatwerk mogelijk. Voor meer informatie stuur
een e-mail naar: info@milouhofmeester.nl

https://www.instagram.com/milouhofmeester/

