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Finland, FI - • sari@sweetfoodomine.com

  sweetfoodomine.com   payne.fi   blogirinki.fi

Blogger

Kuka

Keittokirjailija, bloggaaja, ruokastailaaja ja valokuvaaja, jolla on silmää ruoalle ja elämälle.

Yhteistyötä koskevat yhteydenotot :

sari@sweetfoodomine.com

http://www.sweetfoodomine.com

Työ

Koulutus

Jan 2014 - Present Board member

Payne of Spåra Group
Board member

Http://www.payne.fi

Oct 2012 - Present Blogger

Sweet Food O Mine
Http://www.sweetfoodomine.com

Mar 2014 - Present Book author

Readme.fi Oy
Meren Maku, Makeita Herkkuja, Talven maku ja Suuri Suomalainen Grillikirja

Apr 2015 - Present Owner

Sweet Food O `Mine
Keittokirjailija, bloggaaja, ruokastailaaja, valokuvaaja

Jan 2012 - Present Blogger

Blogirinki Media
Blogger

Http://www.sweetfoodomine.com / Http://www.blogirinki.fi

Sosiaali-ja perhetyö

Etelä-Pohjanmaan Opisto
Hoito- ja perhetyö
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Portfolio
Toteutuneita töitä

Jan 2012 - Dec 2012 Apv1 Apv2

Aalto University Executive Education
Sijoituspalvelututkinto

Sinebrychoff kampanja Lidl Isokari kampanja yhteistyö Soyappetit kampanja

Paulig

 https://www.visualcv.com/sari-spara



Glasbruket Resort markkinointi Glasbruket Resort markkinointi Glasbruket Resort markkinointi

www.kauniistikotimainen.fi www.kauniistikotimainen.fi Sweet Home O`Mine

Helppo Guacamole Brigadeiros ja kuinka ne valmistetaan Avokadopastan valmistus

Unilever yhteistyö Mimis Kotipellon puutarha Mimis Kotipellon puutarha

Mimis Kotipellon puutarha Mimis Kotipellon puutarha Mimis Kotipellon Puutarha

 https://www.visualcv.com/sari-spara



Yhteistyökumppaneita

Ruoanlaitto
Olen hyvin visuaalinen ihminen.  Se on lähtökohtani ruokakuvaukseen ja aika pitkälle myös ruoanlaitoon. Ruoan tulee olla
houkuttelevaa niin myös suulle että silmille. Haluan että ruoka on kuvissa pääosassa.

Yhteistyö
Arvostan ja kuuntelen yhteistyökumppaneitani ja toteutan työt heidän toiveidensa mukaisesti, luotettavasti ja säntillisesti.Lopputulos
on taatusti asiakasta miellyttävä.

Ota yhteyttä
Ota yhteyttä, jos yhteistyö ja bloginäkyvyys  kiinnostaa.

Kauttani mm.

Reseptien kehittely ja kuvaukset sekä tuotetestaukset.
Lisäksi mahdollisuus ostaa mainostilaa sivuiltamme.

Norex Spirits ( Viikonviini )

Norex Spirits Norex Spirits Norex Spirits

Gastoria EF Gastoria EF

Yhteistyössä Gastoria EF, Euro-East, Norex Spirits, Lakeuden Highland, Arctic Warriors, www.avoinmaaseutu.fi,
 Glasbruket Resort, Mimis Kotipellon puutarha.

Toteutuneita
Kampanjoita

Gastoria, PNM,  Soyappetit, Lidl, Paulig, Suomalaisentyönliitto, Sinebrychoff, Unilever,
Kauppapuutarhaliitto, Mimis Kotipellon Puutarha, Euro-East, Grillikauppa.com, Atria,jne.
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Myös Somemarkkinointi.

sari@sweetfoodomine.com

http://www.sweetfoodomine.com

Some-kanavat
http://instagram.com/sweetfoodomine/

https://twitter.com/sweetfoodomine

https://www.facebook.com/sweetfoodomine

https://www.youtube.com/channel/UCwECOHfYGu3FNrEZK4p3h6A

www.sweethomeomine.com

http://instagram.com/sweethomeomine

Palvelut
Perustin vuonna 2012 ruoanlaittoon ja leivontaan keskittyvän Sweet Food O' mine nimisen sivuston. Sivusto toimi jatkumona
kiinnostukseni kohteelle eli ruoanlaitolle ja leivonnalle.
Sivusto on toiminut aktiivisesti siis aina vuodesta 2012. Sweet Food O'Mine pyrkii jakamaan lukijoilleen vinkkejä ja inspiraatiota
ruoanlaittoon ja leivontaan.

Sweet Food O' Minen reseptit ilmestyvät niin suomen- että ruotsinkielellä.Tavoitamme tällä tavoin laajan lukijakunnan. Blogi tarjoaa
yhteistyökumppaneille mahdollisuuden mm. tuotetestauksiin sekä sisältömarkkinointiin.

Sweet Food O'Minen avulla pääset kohdistamaan tuotteesi näkyvyyden kustannustehokkaasti juuri ruoanlaitosta ja leivonnasta
kiinnostuneelle kohderyhmälle.

Palvelut

-blogiyhteistyö

-sisällöllinen näkyvyys

-sisällöntuotanto

-reseptiikka

-tuotetestaus

-bloggaus

-workshopit

mm.

* leivonta

* ruoanlaitto

-ruoanlaitto- ja leivontaillat

Yhteistyö ja yhteydenotot:

Sari Spåra sari@sweetfoodomine.com

Julkaistut Teokseni
Kirjoittamani kirjat
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