OVER MIJ
Ik ben Maartje, de persoon achter maartjemaria.com. Ik ben gek
op het aangaan van sportieve uitdagingen en heb mijn passie
gevonden in de triathlon sport. Ik zwem, fiets, ren en doe
krachttraining heel wat uren in de week. Om goed voor mezelf te
zorgen doe ik dit op een plantaardig voedingspatroon. Hierdoor
zorg ik ook net wat beter voor onze aarde en hoop ik positief te
kunnen bijdragen aan het dierenwelzijn. Ik blog over alles wat me
bezig houdt om mijn volgers te informeren en inspireren.
Ik ben afgestuurd als sportfysiotherapie (Msc.) en heb daarnaast
een opleiding gevolgd tot gewichtsconsulent, vegan nutritionist en
een specialisatie in de sportvoeding. In 2019 kwam mijn eerste
boek uit: 'Plantaardig Presteren'.
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Met mijn blog en social media kanalen hoop ik mensen te kunnen
inspireren ook gezonder en bewuster te gaan leven. Van
plantaardige recepten en eetdagboekjes tot raceverslagen en
triathlon tips, ik deel het allemaal. Ik vind het super tof om mensen
op deze manier te kunnen helpen. Momenteel ben ik actief via mijn
blog, Instagram en sinds kort ook YouTube. Het is erg dankbaar om
te zien dat deze kanalen flink met mijn persoonlijke ontwikkeling
meegroeit.

DOELGROEP
MEEST FREQUENTE BEZOEKERS

Een blik op mijn Instagram statistieken leert mij dat veruit
het grootste gedeelte van mijn bezoekers uit Nederland
komt. Ook bezoekers vanuit België, Duitsland, Amerika en
het Verenigd Koninkrijk weten mijn kanaal te vinden. De
gemiddelde leeftijd ligt tussen de 18 en 55 jaar, met de
grootste piek in de leeftijd 25 tot 35. Gezien mijn eigen
leeftijd en de leeftijd van de gemiddelde triatleet weet ik
de juiste mensen te bereiken. Daarnaast is mijn doelgroep
erg betrokken. Mijn E.R. ligt op 5,8% wat 238% van de
verwachting is voor profielen met 5K tot 20K volgers.

SAMENWERKEN
MOGELIJKHEDEN EN OPTIES

Adverteren op mijn blog en/of social media kanalen is
mogelijk. Denk hierbij aan reviews, video's, visual
exposure, recept ontwikkeling, winacties en meer. Ook
wordt ik graag op de hoogte gehouden over leuke
evenementen, toffe wedstrijden en nieuwe producten. Voor
meer mogelijkheden of een persoonlijke offerte kunt u
contact opnemen via info@maartjemaria.com
Ik kijk er naar uit iets voor elkaar te kunnen betekenen.

Voeding, Sport & Coaching

MAARTJEMARIA.COM

PORTFOLIO
WAT IK AL HEB GEMAAKT

In de afgelopen perioden heb ik al verschillende mooie
samenwerkingen mogen doen. Zie hier een aantal
voorbeelden.

Boon Bonen, Quaker
SoFine Fish, Zespri Kiwi

PORTFOLIO

Hands off my Chocolate & John Altman, Rohnisch
Organic Basics, Orangefit Bar

PORTFOLIO

SAYSKY, Adidas for Sport2000
Speedo, Mepal

