FALLON POORTER
Content Creator - social media expert - blogger

OVER MIJ
Allereerst iets over mijzelf. Ik ben Fallon, 32 jaar oud en woon
sinds 1 jaar in een heerlijke eengezinswoning samen met mijn
vrolijke hond Lara. Ik ben werkzaam in een groot contactcenter,
hier ondersteun ik de medewerkers door hen te coachen en geef
ik ook project- en Social Media trainingen. Ik vind het heerlijk om
te doen!
2 jaar geleden ben ik begonnen met mijn blog. Begin 2021 vond
ik dat het tijd werd voor een overstap naar een nieuwe content
management systeem. WordPress it is!
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UNIEKE BEZOEKERS

Naast schrijven over lifestyle, DIY en het leven vind ik ook het

Over mijn blog

stijlen van mijn woning hartstikke leuk om te laten zien. Sinds
mijn verhuizing, van een flatje naar een “grote mensenhuis”, heb
ik ontdekt dat ik dit al die tijd in mij verborgen zat. Veel hierover
zal te zien zijn in mijn blog! Daarnaast heb ik een obsessie voor
panterprint!
Ook vind ik Creative design & grafisch ontwerp onwijs leuk om te
doen! Ik maak printables, wat vaak terug te zien is op mijn blog,
en bewerk ik regelmatig foto’s.

INSTAGRAM
MIJN TROUWE BEZOEKERS

Ik ben het gezicht achter Faitly.nl
Op mijn Instagram heb ik ruim 11,100K volgers met een
hoog engagement. Ik kan dus zeggen dat mijn volgers
erg betrokken zijn.
Ik laat mijn volgers graag kennis maken met nieuwe
leuke producten en bedrijven.
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Schrijven en content maken is een uit de hand gelopen
hobby waar ik graag veel tijd en liefde in steek.
Zo schrijf ik voornamelijk over lifestyle, woninginterieur
en maak ik printables.
Begin 2021 ben ik veranderd van domeinnaam en
content management systeem. Daarom zijn de
statistieken momenteel wat vertekend.
Wanneer ik een artikel schijf wordt er ook veel
aandacht besteed aan een zoekwoorden onderzoek.

CONTACTGEGEVENS

www.faithly.nl
info@faithly.nl
0631936823
Social Media:
www.instagram.com/faithly.nl
www.facebook.com/faithly.nl
www.pinterest..com/fallonfaithly

SAMENWERKINGEN
Ook ga ik samenwerkingen aan met bedrijven welke passen bij mijn doelgroep.
Dit kan d.m.v. een financiële vergoeding en zo nu en dan heb ik een leuke
aanbieding voor barterdeals. Het leuke hiervan is dat er geen financiële plaatje
aan vast zit en het is voor beiden partijen interessant.
Naast mijn volgers zijn zij ook erg betrokken! Interactie vind ik belangrijk en ik
steek veel tijd in het creëren van content. Ik maak gebruik van Instagram, mijn
website, TikTok en ook Pinterest. De mogelijkheden hiervan zijn bespreekbaar.

@Faithly.nl - mijn mediakit is altijd accuraat en krijgt iedere 1e van de maand een update.

