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FORMIDLING AF OPLEVELSER I IND- OG UDLAND

Et netværk af fire danske rejsebloggere, der ønsker at inspirere danskerne til at rejse ud og
opleve verden.
Aarhus, Danmark
København, Danmark
Billund, Danmark
Amsterdam, Holland

Blandt de bedste rejseblogs i
Danmark, kåret af Skyscanner,
Travelmarket og andre

Eksperter indenfor hver
vores niche og når tilsammen en
bred vifte af målgrupper

Har tilsammen besøgt mere end
80 lande på seks kontinenter

Har været udgivet i flere danske
medier

Har tilsammen et reach på mere
end 249.600 om måneden på blogs
og sociale medier

info@danishtravelbloggers.com

Den første blog blev oprettet i
2013

Samlet antal følgere på sociale medier

+18,000

+3,300

+4,000
Per 1. januar 2019
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Vores rejsebloggere

A World of Backpacking er skrevet af Tine, som er uddannet biolog.
Bloggen er Danmarks førende blog om solorejser og alt hvad det
indebærer. Her er det naturoplevelser, lokale oplevelser, mødet med de
lokale og rejsetips, som er i fokus. Tine deler også ud af insiderviden fra
Vietnam og Australien, hvor hun tidligere har boet. Hendes læsere er
vilde med rejsefortællingerne og de gode tips.

Afterglobe er skrevet af Anders og Laura, som arbejder i hhv. IT og
kommunikation. Bloggen viser læserne, at det er muligt at rejse på budget
uden at gå på kompromis med kvaliteten. Siden 2013 har de delt ud af
madoplevelser, rejsebudget, tips, guides og billeder fra hele verden.
Bloggen kommer også snart til at indholde mere om familierejser, når en
ny globetrotter kommer til verden.

Cammi.dk er skrevet af Camilla, som har base i Amsterdam. Bloggen er
et inspirerende rejseunivers for unge kvinder, som drømmer om at
komme ud at opleve verden. På bloggen kan man finde tips til unikke
hoteller, lokale spisesteder, autentiske oplevelser og meget mere.
Camilla har også boet i USA og Hong Kong, så på bloggen deler hun
også ud af masser insiderviden fra hele verden.

OnTrip.dk er skrevet af Annette og Tore. De elsker den gode
rejsehistorie, som inviterer deres læsere ind i deres rejseunivers.
Fokusområdet på OnTrip.dk er de 40+ rejsende, der ønsker at rejse ud i
verden på egen hånd. Læserne af rejsebloggen søger viden, tips og
inspiration til deres næste oplevelser, og derfor vil man finde masser af
rejseforslag, tips og anmeldelser.
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