
B L O M F A N T A S T
En oas  för  dig  som äl skar  växter !

18 000+ 1900+ 2300+
BLOGGLÄSARE PER VECKA FÖLJARE INSTAGRAM MAILPRENUMERANTER

(Unika besökare per vecka).

Sidvisningar: 35 000+ per

vecka. Ett genomsnitt av data

insamlat genom Google

analytics jun-sept 2021. 

Bloggen är huvudfokus för

Blomfantast, men på Instagram

finns en liten, men naggande

god skara av hängivna

växtentusiaster.

Utskicket är ett medlemsbrev

med tips och trix kring växter.

Det skickas ut en gång per

månad. Öppningsfrekvensen

ligger mellan 75-83%

När jag år 2018 startade bloggen blomfantast.se var det för att

jag helt enkelt behövde någonstans att få utlopp för mitt stora

växtintresse! Eftersom jag har en bakgrund som e-handlare och

har studerat Content marketing på Berghs School of

communication så hade jag redan från början en professionell

hållning. Det handlade om allt från innehållstänk till

sökmotoroptimering. Det gav resultat och idag, ett par år senare,

är bloggen Sveriges största blogg inom området krukväxter. 

Eftersom krukväxter och det "gröna hemmet" är en mycket stark

trend just nu så fortsätter bloggen stadigt att växa.

 

/Bodil Hansson "Blomfantast"

O M  M I G

Om bloggen

B L O M F A N T A S T

Bloggens huvudfokus är tips och trix kring växter. Det innefattar

även sådana saker som växttrender, inredning med koppling till

växter och diverse gör-det-själv-tips. 

När det gäller större inlägg med växttips och skötselråd så är

dessa texter alltid sökmotoroptimerade för att de ska ranka högt

på Google. Många av dessa inlägg hamnar på plats 1-3 i

sökresultatet, vilket gör att nya läsare hela tiden strömmar till

bloggen.



MÅLGRUPP
BLOGGENS BESÖKARE

Det stora flertalet som besöker Blomfantast är kvinnor

(75%). Åldersspannet ligger mellan 18-65, där den

största delen hamnar i gruppen 25-44 år.

Intressen inom målgruppen är framförallt Hem &

trädgård och heminredning (källa: Google analytics).

VAD FÅR JAG?
VAD DU KAN FÖRVÄNTA DIG AV ETT

SAMARBETE MED BLOMFANTAST

För att ett reklamsamarbete ska vara aktuellt måste det

passa bloggens profil och matcha dess målgrupp.

 

I ett samarbete kan du vänta dig ett relevant, välskrivet

och sökmotoroptimerat innehåll med lång livslängd. Du

får två länkar till ditt företag. Inlägget drar förstås trafik

till din hemsida, men ger också länkkraft till din sajt

genom att Blomfantast är en sida med hög

trovärdighet. Det är med andra ord bra ur SEO-

synpunkt.

  

Pris för ett blogginlägg: från 4500kr exkl moms.

(beroende på inläggets omfattning).

Pris bannerannons i bloggens högerkant: 1000kr

exkl moms för en månads exponering.

Blomfantast

 P R I S E R
 &  

K O N T A K T

Bloggen Blomfantast.se och instagramkontot med

samma namn är en del av Pysselgumman AB med

organisationsnummer: 556842-5259

Kontakt: hej@blomfantast.se

Besök bloggen: www.blomfantast.se

https://www.blomfantast.se/

