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OM jordenruntpodden
Jordenruntpodden är en nystartad resepodd som tar med dig på både långa och korta resor.
Vi som har grundat och driver Jordenruntpodden heter Linda och Cornelia och vi är två resebloggare
med passion för att snacka allt reserelaterat.
Lindas högsta dröm är att besöka alla världens länder, hittills har hon besökt 55+. Högst upp på
Cornelias önskelista står att åka över datumlinjen och fira nyår två gånger samma år. Linda gillar
cocktails och nutidshistoria och besöker gärna hemliga barer och historiska platser på sina resor.
Cornelia gillar ruiner, slott och vandring och besöker lika gärna en stenhög från 1100-talet som hon
spenderar natten på ett spökslott.
Vi möts i kärleken till glassen och den gemensamma inställningen att göra varje förflyttning, lång som
kort, till ett äventyr. Linda reser både med och utan barn men har aldrig rest ensam. Cornelia reser
däremot gärna ensam och vårt mål är att snart göra en gemensam resa och självklart podda på vägen.
Välkommen till Jordenruntpodden - Din resekompis i poddvärlden.

jordenruntpodden@gmail.com

VARFÖR SKA DU SAMARBETA MED

JORDENRUNTPODDEN?
Jordenruntpoddens publik drömmer inte - de förverkligar!
Linda och Cornelia riktar sig till, och har, en publik av köpstarka
kvinnor mellan 35 och 55 år. De drömmer inte - de förverkligar. Och
tips och idéer vi förmedlar i våra kanaler och i Jordenruntpodden
bokas i hög grad av vår publik.
Ett samarbete med vår podd innebär alltid publicitet i alla våra
kanaler.

Jordenruntpodden är en
podd av och med Linda
och Cornelia.
Två erfarna resebloggare
med mer än 15 års
erfarenhet bakom
tangenterna.
Målgrupp och räckvidd för
litemerarosa.com
2globetrotters.se
jordenruntpodden.se

SAGT OM JORDENRUNTPODDEN
"Måste verkligen återigen berömma er podcast! Den är
så proffsig och underhållande!! 👌🌟 Lyssnar ofta på olika
podcaster och detta är verkligen min nya favorit!!"
"Jättehärlig lyssning. Kul och lättsamt. Blir nyfiken på
mer! 2 behagliga röster. Vill ha mer nu."

Unika besökare/mån:
15 600 (jan 2022)
Sidvisningar/mån:
18 800 (jan 2022)
Följare i sociala medier:
4900+ (jan 2022)
Målgrupp:
Kvinnor, 35-55 år, Sverige

0738-386744
jordenruntpodden@gmail.com
www.jordenruntpodden.se

