Nazywam się Kamila Kowalewska, od 2014 roku prowadzę bloga
kamieverywhere.com, na którym opisuję podróże solo i na własną rękę,
najczęściej na Bałkany, Kubę czy do Azji Południowo-Wschodniej. We
wrześniu 2016 jadę w podróż dookoła świata z biletem w jedną stronę.
TEMATYKA BLOGA
· Podróże solo i na własną rękę
· Wrażenia z podróży, informacje praktyczne
· Odpowiedzialne podróżowanie
· Lokalna społeczność, historie i życie
zwykłych ludzi
· Sztuka i kultura alternatywna

STATYSTYKI ZA CZERWIEC 2016

2050+

1100+

PRZYKŁADY POSTÓW
65,8% 34,2%

450+

250+

WIEK CZYTELNIKÓW:
48% - 25-34 lata
22% - 35-44 lata
17% - 18-24 lata

DLACZEGO WARTO ZE MNĄ
WSPÓŁPRACOWAĆ?
Nietuzinkowe
podejście do tematu

Informacje
praktyczne

Pokazanie walorów
regionu

Reportaż

KLIKNIJ W
OBRAZEK I
ZOBACZ
POST

Uchwycenie emocji
podróżniczych

· do tematu podchodzę wieloaspektowo
· dostosowuję styl tekstu do konkretnego
odbiorcy, buduję zaangażowanie
czytelnika
· umiem pokazywać emocje i budować
interesujące historie
· przekazuję istotne informacje w zwięzły
sposób
· umiejętnie pozycjonuję posty, które
osiągają wysoki wynik w Google

FORMY WSPÓŁPRACY
· pojadę na study tour/ press tour oraz opiszę i sfotografuję walory Twojego regionu/kraju
· przygotuję interesujący post sponsorowany
· napiszę artykuł o tematyce podróżniczej do prasy drukowanej i internetowej
· zorganizuję konkurs dla czytelników z Twoimi produktami
· przetestuję produkty Twojej firmy i opiszę je na blogu (elektronika, odzież i inne produkty
przydatne w podróży)
· przygotuję kompleksową trasę wyjazdu szytą na miarę i zgodnie z Twoimi upodobaniami
· poprowadzę prelekcję związaną z podróżami lub wykład motywacyjny dla pracowników
Twojej firmy
Do każdej współpracy podchodzę indywidualnie. Jeśli masz inny pomysł na współpracę –
napisz do mnie, na pewno się dogadamy!
DOTYCHCZAS ZAUFALI MI:

POZYCJA W GOOGLE MOICH POSTÓW

kuba informacje
wyjazd na kubę
blog o kubie
vinales
himare
albania ciekawostki

1
2
2
3
1
5

azory
birma
ston chorwacja
perhentian wyspy
mediolan ciekawe miejsca
lanzarote czy fuerteventura
podróż solo
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LESS WASTE AROUND THE WORLD – PROJEKT W
PODRÓŻY DOOKOŁA ŚWIATA
Przez ostatnie lata zawodowo zajmowałam się
gospodarką odpadami. W mojej podróży wykorzystam tą
wiedzę i będę współpracować z lokalnymi organizacjami
oraz wspierać inicjatywy promujące postawy
ekologiczne, recykling i zwiększenie świadomości w
zakresie ograniczenia wytwarzania odpadów.
CEL: Nauka i promocja recyklingu w społeczeństwach,
gdzie ta wiedza jest potrzebna.

WSPÓŁPRACUJMY!
Kamila Kowalewska
kamieverywhere@gmail.com

