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Jmenuji se Hanka a od roku 2014 bydlím s rodinou 

ve Švýcarsku. Jsem máma dvou nadšených hokejistů 

a jedné princezny, která chce jít ve šlépějích svých 

bratrů :) Ráda bloguju, provozuju pěší turistiku, 

běhám a čtu. Mou vášní je poznávání známých i méně 

známých zákoutí Švýcarska, místní kultury a zvyků.

O MÉM BLOGU

Naše švýcarské zážitky je blog o cestování a o životě 

ve Švýcarsku. Sdílím tipy na turistiku, lyžařská 

střediska a místa vhodná pro rodiny. Také píšu články 

o kulturních rozdílech a dělám rozhovory s místními 

lidmi, kteří jsou skvělí v tom, co dělají.

Předchozí spolupráce:

Ticino Turismo (Ticino Moments - Region Lugano)

Pilatus-Bahnen AG (Erlebnis Fräkmüntegg)

Heidiland Tourismus (Spielerlebnis Walensee)

@ourswissexperience

1,7 tis. fanoušků stránky

@our_swiss_experience

2,8 tis. sledujících

STATISTIKY 

Data zaznamenaná od počátku účtů na sociálních sítích 
v roce 2017, platná 1. 5. 2021.

www.ourswissexperience.com 

1–2 příspěvky/týden 

20 tis. návštěvníků/měsíc



MOJI ČTENÁŘI

Vzdělané, finančně zajištěné ženy mezi 30 a 40 lety 

s dětmi, které hledají místa a aktivity vhodné pro 

rodiny. Moje čtenářky chtějí správné informace, rychle, 

na jednom místě. Hledají rady od důvěryhodných žen. 

Lidé, kteří chtějí strávit svou dovolenou ve Švýcarsku, 

anebo se chystají přestěhovat do Švýcarska a hledají 

užitečné informace a tipy. Uživatelé Facebooku 

a Instagramu převážně na mobilních zařízeních.

OBLÍBENÉ ČLÁNKY

· Život ve Švýcarsku: 10 věcí, které v průvodcích nenajdete

· V porodnici jako v hotelu, aneb jak se rodí ve Švýcarsku

· Výlet do Zermattu: Vidět Matterhorn a zemřít

· Cestování do Švýcarska: Kdy se vyplatí koupit si Swiss Travel Pass?

· Jak vlakem projet Švýcarsko za 45 franků

SPOLUPRÁCE SE MNOU

· Sponzorované příspěvky

· Recenze produktů (vybavení na turistiku, outdoor, lyžování, běhání)

· Recenze služeb (lyžařské areály, rodinné hotely)

· Propagace značky

KONTAKT

www.ourswissexperience.com

hello@ourswissexperience.com

+41 76 761 18 44

„S dětmi za ruku,

s foťákem na krku,

křížem krážem 

Švýcarskem!“


