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Over Charlingual.com
Tot vorig jaar miste ik eigenlijk een bron
waar ik alles kon vinden over
duurzaamheid, handwerken en slow
living. Dus creeërde ik die plek aan het
begin van 2021 zelf! Hoewel mijn social
media accounts al langer bestonden, was
ik eerder nog nooit zo doelgericht aan de
slag te gaan. Ik merkte het verschil
meteen! Het afgelopen jaar heb ik vele
mooie samenwerkingen binnen de
handwerkwereld aan mogen gaan en word
ik ook steeds vaker benaderd voor
samenwerkingen op het gebied van
duurzaamheid. Dit alles komt (samen met
een stukje mentale gezondheid) samen
onder de noemer slow living. Op
Charlingual.com en mijn social media
inspireer ik jonge vrouwen om tijd te
nemen om te ontspannen en te genieten.

Contact opnemen
Email: charlie@charlingual.com
Telefoon: +31 6 28 49 31 99
Of DM: @Charlingual

Mijn naam is Charlie. Ik ben Freelance content creator
met een specialisatie in SEO en Livestreaming. Ik
onderhoud verschillende social media accounts en
plaats dagelijks nieuwe content online. Vanuit mijn
thuiskantoor in het Zuiden van het land houd ik mij
dagelijks bezig met handwerken, audioboeken
luisteren en met het verbeteren van mijn mentale
gezondheid. Ik ben een harde werkster die hele sterke
waarden en normen heeft, maar wel ruimte maakt om
anderen te begrijpen.
Naast mijn werk voor Charlingual.com, maak ik ook
content voor bedrijven zoals Waldorf Inspiration. Ik
ondersteun bedrijven met het schrijven van SEO
teksten en het managen van hun social media
accounts.

www.charlingual.com | pagina 2

Content categorieën

Handgemaakt

Handwerken heeft jaren geleden mijn hart gestolen. Ik brei, haak en
borduur dagelijks met veel liefde en plezier. Tijdens de wekelijkse
livestream van de Online Handwerk Club wordt er heerlijk
gehandwerkt met de online community. Wil jij nieuwe garens, patronen
of andere materialen een plekje geven op Charlingual.com? Wees dan
van harte welkom!

Duurzaam

Ik geloof er in dat het heel eenvoudig is om steeds een stapje
duurzamer te leven en steeds vaker duurzame(re) keuzes te maken.
Oude producten vervangen voor een duurzamer alternatief, naar een
duurzaam evenement gaan of gebruik maken van een duurzaam
initatief is iets waar ik mij maar al te graag voor inzet.

Slow Living
Onder Slow Living valt ongelofelijk veel. Er is ruimte voor een stukje
handgemaakt en duurzaamheid, maar het gaat vooral om de mindset.
Ruimte maken om langzamer te leven heeft enkel en alleen positieve
punten. Niet alleen op de fysieke gezondheid maar vooral op de
mentale gezondheid. Ik motiveer en inspireer jonge vrouwen graag om
tijd voor henzelf vrij te maken en te genieten van de kleine dingen.

Social Growth
Bereik per
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maart 2022
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Omdat we allemaal weten hoe weinig het aantal volgers zegt over een kanaal,
heb ik de groei in bereik vastgelegd. Ik denk dat dit veel meer zegt over hoe mijn
social media aan het groeien is en hoeveel mensen ik bereik met mijn content.
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Samenwerken
Stories

5 stories geplaats op Instagram met
tag naar bedrijf / lokatie
Inclusief 1 link naar website

Prijs: €50,-

Reel & Tiktok
1 Video van 15 tot 60 sec.
Tag naar bedrijf / lokatie
Inclusief 1 link naar website

Prijs: €75,-

YouTube
Sponsor van Livestream of Video
Ad copy van +/- 30 sec.
1 Link

Prijs: €80,-

Blog post
1 Blogpost van +/- 700 woorden
2 Do Follow links
3 Foto's
1 Post & 2 stories op Instagram

Prijs: €100,-

Give Away
Lokatie content in overleg
1 Foto en/of 15 sec. video materiaal
Review in overleg

Prijs: €0,- + kosten product
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Waarom zij Charlingual volgen:
De blogs die Charlie schrijft zijn heel actueel. Ze gaan precies
over wat mij bezig houdt: duurzaamheid en handwerken.
Op woensdagavond kijk ik altijd naar de Online Handwerk Club.
Er komen gasten langs die ik vaak nog niet ken. Die ga ik na de
uitzending wel vaak volgen. Het is een hele fijne leuke
community.

~ @ingevanbommel1994

Charlie is altijd zo lekker zichzelf. Ze geeft aandacht aan
mentale gezondheid en dat vind ik echt heel fijn. Het is
gewoon ook okee als het even niet okee met je gaat. Deze
limburgse schone maakt mij altijd super blij met de fijnste
berichten, video's en natuurlijk de Online Handwerk Club.

~ @projectlorin

De vlogs en ook de Online Handwerk Club iedere woensdag zijn
heerlijk ontspannend en laat mij iedere keer weer beseffen wat
echt belangrijk is. Genieten van de mooie en kleine dingen in het
leven en lief zijn voor jezelf. Ook Charlies blogs inspireren mij. Ik
ontdek telkens weer wat nieuws en leer nieuwe dingen en nieuwe
mensen ontdekken waar ik heel gelukkig van wordt.

~ @haken_en_more
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