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546 følgere
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725 følgere

@curlycamper

Jeg er krøltoppen bag CurlyCamper. 

Maria Rømer - 32 år gammel, uddannet ergoterapeut

og friluftsvejleder. 

Jeg nyder livet i naturen med min kæreste og vores

gamle hund. Jeg er født på Sjælland, har boet i

Australien og Nordnorge, men er nu bosiddende på

en skøn naturgrund i Nordjylland. 

O M  M I G

Om bloggen

C U R L Y C A M P E R . D K

Vinder af Danmarks Bedste Outdoorblog 2017 og

finalist i Nordens Bedste Outdoorblog 2017 sammen

med vinderne i Sverige, Norge og Finland.

 

På bloggen finder du tips og tricks om mikroeventyr,

friluftsliv og rejser. Krydret med guides og idéer til,

hvordan du kan få mere natur ind i din hverdag.

 

OBS: Jeg overholder altid gældende reklameregler

på min blog og sociale medier.

kontakt@curlycamper.dk

+45 20 62 02 02



Seneste  måned

S T A T I S T I K

Besøg på CurlyCamper 
Sidevisninger
Unikke sidevisninger
Sider pr. session
Sessioner pr. bruger
Kvindelige følgere
Mandlige følgere
25-34 årige følgere
35-44 årige følgere
Læsere fra Danmark
Modtagere af nyhedsbrev

+1.600 - seneste år +17.900
+2.900
+2.500

1,52
1,18

63 %
37 %
24 %
22 %
92 %

175

+2.200 (seneste år +12.700)
+3.900
+3.400

1,49
1,21

63 % 
37 %
45 %
44 %
93 %

76

TIDLIGERE
SAMARBEJDSPARTNERE

Opdag Verden - giveaway
Outdoor Denmark - vandretur, blogindlæg, instagram
Politiken - medvirkende i artikel
Politikens Forlag - anmeldelse, giveaway
P4 Nordjylland - interview januar 2018
Revolution Race - anmeldelse
Scanmaps/Nordisk Korthandel - giveaway
Turbine Forlaget - anmeldelse
Turisthus Nord - vandretur, blogindlæg, instagram

Biomixtur - anmeldelse
The Brew Company - giveaway
Danish Outdoor Festival - stand på pladsen 2019
DILLING Underwear - anmeldelse, giveaway
FDF Lederen - omtalt i magasinet maj 2019
Friluftsland - anmeldelser
Friluftsrådet - blogindlæg
Muusmann Forlag - anmeldelse, giveaway
Nordic Destination - vandretur, blogindlæg, giveaway



Sponsorerede blogindlæg - produkt,
anmeldelse, oplevelse, vandretur eller andet
relevant i forhold til friluftsliv og natur
Sponsorerede indlæg på sociale medier
Instagram takeovers
Deltagelse i presseture
Giveaways / konkurrence
Ambassadørpartnerskab
Freelance artikler
Billeder til sociale medier og hjemmesider

Samarbe jde  med

C U R L Y C A M P E R

Danske kvinder i alderen 25-35 år, der er glade for natur og friluftsliv 
Kvinder, der ikke nødvendigvis har så meget erfaring med friluftslivet, men gerne vil dyrke det 
Kvinder, der gerne vil vide mere om, hvor de kan tage på tur, hvad de kan lave i naturen og hvad
de har brug for af udstyr

MÅLGRUPPEN PÅ
CURLYCAMPER



TIDLIGERE SAMARBEJDER
POLITIKEN - REJSER

Danmarks Bedste Vandreruter
I artiklen deler fire eksperter ud af deres viden om vandreruter i Danmark. Som én af eksperterne, skriver jeg om
fem forskellige ruter under kategorierne "Familievenlig", "historisk", "udfordrende", "smukkeste" og "favorit". 
 
Artiklen er bragt i Politikens rejsesektion og på Politikens hjemmeside.



TIDLIGERE SAMARBEJDER
TURISTHUS NORD - TOPPEN AF DANMARK

Nordsøstien - Hærvejen - Sæby
På Nordsøstien overnattede jeg som en del af vandreturen på Aalbæk Gl. Kro, da jeg skulle vandre i det smukke
hedelandskab på vej til Råbjerg MIle. På Hærvejen overnattede jeg på Hotel Lisboa, inden jeg hoppede i 
 vandrestøvlerne og gik sydpå fra Frederikshavn gennem skov og langs kysten. I Sæby besteg jeg Gedebjerget i
Sæbygård Skov og nød udsigten fra shelteret på stolper i Professorens Plantage.
Jeg skrev et indlæg om hver af destinationerne og lavede en samlet Instagram Story over alle tre destinationer.



TIDLIGERE SAMARBEJDER
OUTDOOR DENMARK - VISIT JAMMERBUGT

Hærvejen - Eventyrlig vandring mellem Fjerritslev og Tranum
Jeg gik dette stykke af Hærvejen over to dage. Jeg anmeldte brugen af FlexTrafik i forhold til at komme fra den
ene ende af en vandrerute til den anden. Jeg overnattede på Rønnes Hotel, som gerne vil gøre mere for vandrere,
som også stod for aftensmad og morgenmadsbuffet. Derefter havde jeg to dages Instagram-takeover og skrev et
indlæg på bloggen.



TIDLIGERE SAMARBEJDER
OUTDOOR DENMARK - VISIT VIBORG

Dollerup Bakker - Vandring gennem troldelandskab og barsk hede
Jeg tog på mikroeventyr på vandreruten ved Hald Sø og Dollerup Bakker i Viborg. Varieret terræn og smuk natur
skabt af istiden. Jeg havde to dages Instagram-takeover og skrev et indlæg på bloggen om ruten og mine
oplevelser i området.



TIDLIGERE SAMARBEJDER
OUTDOOR DENMARK - REBILDPORTEN

Rebild Bakker - et mikroeventyr gennem istidens utrolige skabning
Rebild Bakker Ruten er en kvalitetsvandrerute, som jeg fik kort og introduktion til ruten af personalet hos Rebild
Porten, inden jeg tog af sted. Efter vandreturen hentede jeg en madpakkepose, som Restaurant Rebild Hus stod
for. Jeg havde to dages Instagram-takeover og skrev et indlæg på bloggen.



TIDLIGERE SAMARBEJDER
NORDIC DESTINATION

Weekendvandring i Nationalpark Mols Bjerge
Vandring med Nordic Destination - det tidligere Ebeltoft Outdoor - i nationalparken fra fredag til søndag med guide
inklusiv mad og drikke, overnatning i tipitelte og endda transport af dit udstyr. Jeg delte billeder på min egen
Instagram-profil løbende over weekenden og skrev derefter et indlæg om turen og konceptet på bloggen.



TIDLIGERE SAMARBEJDER
FRILUFTSLAND - IS NOT ENOUGH

IS NOT ENOUGH: Budgetvenlige bukser til friluftsliv
Jeg fik tilsendt et par bukser af mærket IS NOT ENOUGH fra Friluftsland. En valgfri model, som jeg testede i en
måneds tid. De blev brugt til forskellige typer aktiviteter i naturen og forskellige vejrforhold for at få et så realistisk
billede af funktioner, kvalitet og pasform. Jeg skrev en anmeldelse af bukserne på bloggen ud fra ovenstående.


