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Lovely Charlotte is een lifestyle 

blog geschreven door Charlotte 

Evans-Meijer. 

 

30-er, moeder van Ifan ('11.), 

getrouwd met de liefde van haar 

leven, Dafydd, een echt 

stadsmeisje met Overijsselse en 

Brabantse roots. Bokst met een 

personal trainer, is gek op wijn, 

praat graag (té) veel en heeft 

een passie voor fotografie!

Op LC vind je artikelen over 

Charlotte's favoriete alles! Dit 

kan interieur zijn, make-up 

producten die zij absoluut de 

moeite waard vindt, eerlijke 

artikelen over het moederschap 

of reviews van het leukste 

speelgoed voor jouw kind(eren)!

DEMOGRAFIE

90% van de bezoekers zijn Nederlands

75% van de bezoekers zijn vrouwen

80% van de bezoekers zijn tussen 25-45 jaarHi!
STATISTIEKEN

15.000+   Maandelijkse Pageviews

6.500+     Unieke Bezoekers

1.281+       Facebook Likes & Friends

300+        Pinterest Followers

4.500+     Instagram Followers

ADVERTEREN

Lovely Charlotte biedt verschillende 

mogelijkheden voor een samenwerking. Voor 

meer informatie over de mogelijkheden en 

tarieven neem contact op.

FOTOGRFIE

Charlotte besteedt veel aandacht aan fotografie. 

Ze probeert het product op een natuurlijke 

manier exposure te geven en denk goed na over 

de setting van de foto.

CHARLOTTE  EVANS-MEIJER  /  FOUNDER



PARTNERS

Hello Fresh

Brandfield 

Hasbro

Tropenmuseum

Jeroen Beekman

Disney on Ice

WOWN!

Sasha Shoes

VTech

Directlampen.nl

Oenobiol

P20

KAYA Sieraden

Filorga

Stokke

Dooky

HEMA

Robeco

Boots Apotheken

Goodiebox

Return to Sender

Center Parcs

 

SAMENWERKEN

Lovelycharlotte.nl is een persoonlijke blog 

met een grote diversiteit aan onderwerpen. 

Hierdoor is er voor iedereen wat passend te 

vinden én zijn er veel mogelijkheden.

 

Mogelijkheden tot samenwerking met 

Lovely Charlotte zijn o.a. gesponsorde 

content (advertorials), product exposure en 

placement in video’s en vlogs, Social Media 

exposure, winacties, ambassadeurschap voor 

een merk, bijwonen van events of het 

schrijven van (foto)verslagen van reizen of 

hotspots.

Ik vind het erg belangrijk dat de producten 

die ik review, de advertorials die ik schrijf en 

de advertenties die ik plaats bij Lovely 

Charlotte passen. 

 

Ik zal dan ook altijd mijn eerlijke mening 

geven met, waar nodig, opbouwende kritiek.

REVIEWS


