
Judith Verheggen D I G I T A L  C O N T E N T  C R E A T O R

about the 
blogger

Mijn naam is Judith Verheggen en ik kom uit Amsterdam. Na 13

jaar op Ibiza te hebben gewoond en gewerkt, ben ik nu gelukkig

op de Veluwe met mijn man en 2 dochters. 

Ik heb een lange periode als model, danseres en fotografe

gewerkt. Ook heb ik mijn PR&marketing,

schoonheidsspecialiste- en visagie diploma. Deze ervaring neem

ik zeker mee in mijn blogs. 

about the 
blog

PinkPress.nl is een feel good site voor de 35+ vrouw die het graag

goed doet, maar perfectie iets te veel gevraagd vind. We willen

gezonder leven, een mooi huis, af en toe op vakantie of een

dagje weg, leuke kleding en geen rimpels. Maar het moet niet te

veel tijd in beslag nemen. Ik besteed veel aandacht aan selfcare,

ondernemen en ontwikkelen. 
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diensten

PAKKETTEN
Pakket A• 

Een origineel geschreven blog die wordt 

gedeeld op Twitter, Facebook en Pinterest. 

Pakket B• 
Hetzelfde als pakket A, maar dan met een 

post op Instagram erbij. 

contact 
Adres

Pink Press

Galvanistraat 1

6716AE Ede

 Email
hello@pinkpress.nl

Website 
www.pinkpress.nl 

Pakket C• 
Instagram post & stories

Voor tarieven en andere opties kun je altijd

contact opnemen. Ook als je graag wilt

plaatsen op 1 van onze andere blogs:
fabulouslifeofateenager.nl - mommylovespink.nl -

mamaisblut.nl - thedecorator.nl.

Advertorial: Een dedicated artikel over jouw

product
Link/gastblog: Heb je een mooi (uniek) artikel of

een link die je bij ons wilt plaatsen? Dit is zeker
mogelijk.

Review: Wekelijks test ik verschillende merken en

producten op pinkpress.nl. Als je denkt dat jouw
brand zeker bij ons past, dan hoor ik dat graag.

Social Media: Een plaatsing op 1 of meerdere van

onze social media kanalen is ook een optie. 

Fotografie: Inmiddels werk ik ruim 24 jaar als

fotografe, en kan ik alle producten en modellen
dus zeker mooi op de foto zetten. Dit kan met
jouw product op mijn kanaal, maar ik kan het ook
voor jouw bedrijf uit handen nemen.



BIJENKORF-TOURIST BOARD GRIEKENLAND-MARTINHAL

RESORT PORTUGAL-PUPA-VICHY-DISNEYLAND - STOKKE -

UNIVERSAL - CENTERPARCS- BABOR - SACHA-MANFIELD-

BRAUN-DISNEY-HUISHOUDBEURS-NOKIA-KLM-TRANSAVIA-

SKECHERS-THEBODYSHOP-KNEIPP-OTTO-OMODA-MISTER

DESIGN-EUROCAMP-LIDL-BEPANTHEN-HELLOFRESH-MISS

ETAM-BARA-TINA-PRINCESS-BBCFIRST-KEES SMIT

TUINMEUBELEN-CATTIER-WAGAMAMA-ICE WATCH-

NINTENDO-SWISS-REMINGTON-NO7-GRANDEITALIA-HONIG-

FITTERGY-HUNKEMOLLER-FREYA-JULIANATOREN-BOBIKE-

S’OLIVER-P-HEMA-L OREAL-MERINO-BURGERSZOO-

APENHEUL-JUICEJUNKIES-MCGREGOR-BONPRIX-

WHOSTHATGIRL-MACDONALDS-BRANDFIELD-URBANDECAY-

SUNSCAPE CURACAO-AMSTERDAMFASHIONWEEK- en meer!

Ik heb het geluk al met een aantal prachtige

brands samengewerkt te hebben als: 


