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37K følgere på Instagram
26K abonnenter på verifisert Snapchat 

 
Aktuell med podcasten

"karrierekvinner" (Moderne Media).
 

Produsert egen kleskolleksjon for hele
familien for Little Kingdom.

Sminkekolleksjon med Cosmed Beauty
og bok hos ARK bokhandel.

 
Snapper fast for den verifiserte

mammakanalen "happymommysquad"
med 60K abonnenter.

Kanaler
 

Utmerkelser
 Vixen influencer awards

"årets sterke mening"
2018/2019/2020/2021/2022

 
Plan International 

"jenteprisen"
2018/2019/2020/2021

 
Ellos awards

"entreprenørprisen"
2020

 
Femelle.no 

"årets blogg"
2016

 
 

TV-opptreden
 Top Model Scandinavia

FEM/Discovery 2016
 

Ja, vi elsker camping
TV-Norge/Discovery 2018

 
Henrik og Aleks tester fester

Viaplay/Viafree 2019
 

Kompani Karlsen
TV-Norge 2012

 
Nytt TV-program 2021

(kansellert pga pandemi)



Instagram
 





Innlegg Story Reels





Reels
 Reels er det som får mest

eksponering og belønnes
av Instagram.

 
Jeg har derfor valgt reels

som mitt hovedfelt på
Instagram, og mine reels
har mer enn 10 millioner

avspillinger.
 

Jeg kan lage reels til din
bedrift og du kan få

rettigheter til å dele i egne
kanaler i ettertid.



Snapchat
 









referanser/
reviews

 

 



"Vi har et knallbra samarbeid med Benedicte som har pågått siden april 2021, og har aldri angret ett sekund!

Benedicte er en sprudlende, engasjert og dyktig person som ikke bare leverer det du håper på og det dere

avtaler – men enda litt mer. Det hun produserer og legger ut er nøye gjennomtenkt, og med en god plan bak. Vi

har opplevd samarbeidet som veldig motiverende! Vårt samarbeid har ført til økt salg i vår nettbutikk, og det er

artig hvordan vi LETT merker når Benedicte har lagt ut noe som engasjerer hennes følgere, det ser vi raskt på

ordene som ruller inn akkurat i det tidsrommet det legges ut Vi gleder oss til fortsettelsen. Det er supergøy å

plutselig få ordrevarslene på mailen vår, for da vet vi med en gang at «nå har Benedicte satt igang noe» Det er

helt crazy!". 

 
Lena Aas Varming, Cosmed Beauty Shop

(Siste oppdaterte tall: juni 2022 - solgt for 960.000 kroner via rabttkode )
 











Prisliste i
NOK

 

 



Pris gitt av Inzpire.me influenserkalkulator



1 instagram post
1 instagram story 60 sek
1 instagram reels 
1 instagram IGTV
1 instagram carousel

15000
12500
15000
18000
16000

1 post i feed +  1 story
2 post i feed + 2 story
3 post i feed + 3 story
Snapchat story 60 sek
Podcast fra:

18000
25000
32000
15000
10000

  

Podcastsamarbeid:
silje@modernemedia.no

Online booking:
https://app.inzpire.me/creator/44156

Minstepris. Tallene varierer utifra nisje og
hva slags merkevare som skal frontes.



Prisene er satt av management basert på kalkulatoren til Inzpire.me. 

I tillegg til kalkulatorens standardpris for noen med Benedictes størrelse, er det lagt til et tillegg for:

 kunnskap om bransjen, aktualitet, kjendisstatus, rekkevidde spesielt på reels og story, % andel norske

følgere, kvalitet, påvirkningskraft, konvertering og resultat av tidligere samarbeid.

 


