
 
Reisblog Follow my footprints is in 2015 opgezet door Denise Miltenburg. Denise (1972) is 

doctorandus Mediterrane Studies, heeft in de reisbranche gewerkt en woonde in Barcelona en 

Bangkok.  

Reiservaring Denise 

Denise bezocht meer dan 50 landen en meer dan 50 eilanden. Ze is dol op Zuidoost-Azië, reist ook 

graag naar het Midden-Oosten, maar is bovenal een Zuid-Europa expert. Ze is al meer dan 80x in 

Zuid-Europa geweest, met name in Spanje, Frankrijk, Italië, Griekenland en Portugal.  

Focus Followmyfootprints.nl 

Op reisblog Followmyfootprints.nl ligt de focus op reizen naar bestemmingen in Zuid-Europa en rond 

de Middellandse Zee, en warme bestemmingen ver weg. Zowel steden als natuur en strand.  

Doelgroep  

Follow my footprints richt zich op mensen die op vakantie willen naar de mooiste plekken (zowel 

bekende als onbekende bestemmingen) en die niet alleen willen ontspannen, maar voor wie veel 

zien, een dagje wil wandelen of fietsen en voor wie lekker eten en drinken ook heel belangrijk zijn.  

Lezersprofiel 

Reisblog Followmyfootprints.nl wordt vooral door (oudere) stellen en gezinnen gelezen, maar ook 

door solo reizigers. Mensen die voor een vakantie op 1 plek kiezen en van daaruit op pad willen, 

maar ook die een rondreis willen maken. De meeste lezers zijn 30+ en gaan meerdere keren per jaar 

op vakantie. Zowel pakketreizen (zonvakanties) als losse hotels en autohuur worden veel via 

followmyfootprints.nl geboekt.  

Statistieken  

Followmyfootprints.nl wordt gemiddeld door ruim 50.000 unieke bezoekers per maand gelezen. Het 

aantal pageviews is gemiddeld 80.000 per maand. In de zomermaanden zijn dit er meer: in juli meer 

dan 70.000 unieke bezoekers en meer dan 100.000 pageviews in 1 maand!  

Foto’s  

Denise schrijft altijd zeer uitgebreide blogs vol informatie. Ook maakt zij vrijwel alle foto’s voor haar 

blog zelf. Ze vindt mooie foto’s belangrijk. Voorbeelden van blogs met foto’s die ze zelf ook erg mooi 

vindt (en die ze vrijwel allemaal met haar smartphone maakte): 

• De mooiste plekken van Jordanië 

• De Algarve in de herfst 

• Daarom wil je op vakantie naar de Balkan 

https://www.followmyfootprints.nl/category/azie/
https://www.followmyfootprints.nl/category/zuid-europa/spanje/
https://www.followmyfootprints.nl/category/zuid-europa/frankrijk/
https://www.followmyfootprints.nl/category/zuid-europa/italie/
https://www.followmyfootprints.nl/category/zuid-europa/griekenland/
https://www.followmyfootprints.nl/category/zuid-europa/portugal/
https://www.followmyfootprints.nl/
https://www.followmyfootprints.nl/tag/middellandse-zee/
https://www.followmyfootprints.nl/tag/mooie-bestemmingen/
https://www.followmyfootprints.nl/tag/fietsen-wandelen/
https://www.followmyfootprints.nl/tag/food/
https://www.followmyfootprints.nl/de-mooiste-plekken-van-jordanie-bezienswaardigheden-en-hoogtepunten/
https://www.followmyfootprints.nl/algarve-in-november-geen-hitte-wel-genieten-portugal-in-de-herfst/
https://www.followmyfootprints.nl/daarom-wil-je-op-vakantie-naar-de-balkan/


 

Blogreizen en persreizen 

Reizen doet ze in opdracht, maar ook vaak zelf. Denise staat open voor persreizen, zowel individueel 

als in groepsverband. Zij stuurt nooit een ander, maar gaat altijd zelf mee. Denise is alleenstaande 

moeder, maar reist veel. Om de week kan ze 4 a 5 dagen weg, zonder haar kinderen. Hier zie je waar 

ze in 2019 was: Jaaroverzicht 2019: 11 trips  

Als Denise op eigen initiatief weg is gegaan plaatst ze affiliatelinks in blogs. Ze werkt o.a. samen met 

Daisycon en Tradetracker.  

Samenwerkingen 

Andere samenwerkingen zijn ook mogelijk, zoals een blog in opdracht of een review. Een gesponsord 

blog kost 300 euro ex BTW. Deze blogs schrijft Denise altijd zelf. Ze steekt er veel tijd en energie in en 

dergelijke blogs komen vrijwel altijd op de eerste pagina in Google terecht. Follow my footprints 

heeft een hoge Domain Authority (DA).  

Social media 

Denise is actief op Facebook, Twitter en Instagram. Twitter is favoriet! Leuk als je Follow my 

footprints op deze kanalen volgt:  

• Facebook Follow my footprints (>4.000 volgers) 

• Twitter @eventjes (>5.700 volgers) 

• Instagram @denise_miltenburg (>3.000 volgers) 

Contact 

Neem gerust contact op. Dit kan via info@followmyfootprints.nl. Vermeld graag duidelijk ‘persreis’, 

‘vraag’ of ‘samenwerking’ in het onderwerp.  

 

https://www.followmyfootprints.nl/jaaroverzicht-2019-11-trips-10-landen-5x-italie/
https://www.facebook.com/followmyfootprints.nl
https://twitter.com/eventjes
https://www.instagram.com/denise_miltenburg/
mailto:info@followmyfootprints.nl
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