
www.insandale.ro



Sunt persoana din spatele blogului de 
călătorii și povești În Sandale!

Hello!

Eu sunt Ramona



Povestea În Sandale

De mai bine de 10 ani de când le-am descoperit, iubesc călătoriile! Călătoriile în care
te miști continuu, în care nu desfaci niciodată cu adevărat rucsacul, căci în fiecare zi
ești într-un alt loc, fără să îți pară rău de locul de unde ai plecat, căci altul nou
așteaptă să fie luat la pas și descoperit.

Nișa mea acoperă călătoriile în zonele calde! Sunt o ființă solară, mereu în căutarea
verii, a nisipului și a mării. De aici și numele blogului. Căci iubesc sandalele,
împreună cu toate semnificațiile pe care acestea le aduc. Adică soare, relaxare,
descoperiri și explorare, râsete, călătorii, cald, nisip, culori și veselie.

Iar eu sunt fericita posesoare a celor mai frumoase sandale!



These sandals are made for walking...

Acestea au călătorit mii de kilometri, au urcat munți,
au călcat peste pietricele, au străbătut dune, au înotat
printre pești colorați și corali, au pășit peste ruine sau
au fost părăsite un pic la intrările în moschei.

Așa că, privindu-le într-o zi cum stăteau cuminți la ușa
cortului, am decis să le transform într-un concept și să
le dedic un blog de călătorii și povești. Blog care să se
numească chiar așa – În Sandale.

In Sandale a apărut pentru ca munca mea de 
documentare să ajute alți călători, iar 

experiențele mele să îi stârnească să vadă locuri.

https://www.insandale.ro/


± 3500 vizitatori unici / lună ± 5 500 page views / lună ± 01:40 minute durata medie / vizită

65,2 %

34,8 %

Comunitatea În Sandale – Trafic Site
1 ianuarie – 29 februarie



Top 5 cele mai citite articole

1. Cum să închiriezi o auto-rulotă (RV) pentru 1 $ / zi în SUA
2. Bine de știut când călătorești în: Tenerife
3. Bine de știut când călătorești în: Filipine
4. Viza SUA: în 4 – 5 pași și o deplasare!
5. Bine de știut când călătorești în: Columbia

https://www.insandale.ro/2019/11/19/cum-sa-inchiriezi-o-auto-rulota-rv-pentru-1-zi-in-sua/
https://www.insandale.ro/2020/02/13/bine-de-stiut-cand-calatoresti-in-tenerife/
https://www.insandale.ro/2018/01/02/bine-de-stiut-cand-calatoresti-filipine/
https://www.insandale.ro/2019/11/01/viza-sua-in-4-5-pasi-si-o-deplasare/
https://www.insandale.ro/2020/01/23/bine-de-stiut-cand-calatoresti-in-columbia/


Comunitatea În Sandale – Social Media

Facebook - 5 850 likes
Postări 1 – 28 februarie
Reach: 119,694
Engagement: 24,862

Instagram 
1450 followers



Apariții În Sandale

Ioana, septembrie 2019
National Geographic Traveler, iunie 2016

Ioana, martie 2018
Guest post pe www.cristianchinabirta.ro/

https://cristianchinabirta.ro/


Foarte frumos blog. Va multumim! De când 
caut așa ceva ......Felicitari ! | Eugenia Mocanu

Mesaje de la cititori

Am făcut cu mare plăcere o călătorie virtuala la Tenerife, 
după toate spusele voastre sper sa vizitez in curând 

aceasta minunata insula cu atâtea locuri de neuitat. Bravo
vouă și un sincer mulțumesc! | Svetlana Belinschi

Mi-a plăcut foarte mult felul tău de a 
povesti. Vreau sa mă duc și eu în 

excursie în Nepal. | Paul

Mulțumim pentru toate 
informațiile....frumos tare! | Gabriela Bălan

Abia aștept sa ajungem si noi curând, am salvat articolul 
pentru inspirație :D | Ana-Ramona Dănăilă

Un articol foarte bun |  Cristian Călător

Interesant articol . Muzeul Botero îmi doresc in primul rând să îl 
vad. :) Minunate fotografii. | Radu Ilie

Buna seara! Mă bucur sa îți citesc impresiile din 
călătoriile. Sunt super cool, eu oricum n-am avut 

ocazia sa călătoresc atât. | Petre Trebeani



Cum putem colabora:

• Articole sponsorizate. Scrisul, după călătorii, este activitatea mea preferată. 
Mi-ar plăcea tare să scriu ceva pentru voi.

• Campanii de în social media. Concursuri, stories, conținut video, poze sau 
albume promovate pe canalele mele de social media (Facebook & Instagram)  

• Info tripuri sau alte vizite sponsorizate în diverse destinații sau hoteluri 
pe care să le pot prezenta pe blog și toate canalele de social media.  

• Brand ambasador pentru a promova produsele care au legătură cu pasiunea 
pentru călătorii. 



Contact

E-mail: ramona@insandale.ro

Facebook: www.facebook.com/insandale/ 
Instagram: www.instagram.com/in.sandale/ 

www.insandale.ro

http://insandale.ro
http://www.insandale.ro/


Mulțumesc!


