
VINISSIMA: EXPLORE THE FLAVOURS OF LIFE!
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Hallo! Ik ben Ingrid Larmoyeur, een reislustige bourgondiër. Na de studie taal- en 
letterkunde en een marketing-communicatie-opleiding, werkte ik als 
communicatieadviseur en projectmanager. Wijn was hobby; nu is het mijn werk. 
Ik ben Register Vinoloog, Liquorist en Register Wijndocent. Ik werk als docent 
wijn & gedistilleerd bij het Wijninstituut, ik vertel wine & food stories, ben jurylid 
bij (inter)nationale wijnkeuringen en ik verzorg proeverijen en masterclasses.

Mijn site vinissima.nl geeft inspiratie aan fijnproevers en genieters: smakelijke 
verhalen over wijnen en wijngebieden, verrassende recepten, handige wijn-spijs 
tips, zinneprikkelende cocktails, maar ook traveltips. 
Ik richt me op de culinaire ontdekkingsreiziger. Ik neem reizigers mee naar 
bijzondere smaakervaringen, boeiende wijngebieden, verrassende wijnen van 
‘vergeten’ druiven of smaakmakende plekjes. Mijn motto “Explore the flavours
of life” betekent de sfeer, kleuren, geuren en smaken van een land opsnuiven; 
via wijn, gastronomie en reizen. Mijn doelgroep bestaat vooral uit nieuwsgierige 
en dynamische 30-plussers die inspiratie zoeken, van gastronomisch avontuur 
houden, en die bereid zijn voor kwaliteit te betalen. 

Stats en social media
Groot netwerk onder smaakmakers. Bezoekers vinissima.nl: ca. 10.000x p/mnd.
Instagram 1.150 | Facebook 850+ | LinkedIn 1.100+ | Twitter 1.600+ 

Samenwerken?
Vinissima.nl bedient een exclusieve doelgroep die interessant kan zijn voor u. 
Mijn site en social media zijn volop in ontwikkeling. Er zijn diverse mogelijkheden 
voor samenwerkingen, zoals een advertorial of gastblog, productreviews en 
recensies, media-aandacht n.a.v. een persevent/perstrip en ad banners. 
Onderwerpen moeten aansluiten bij het profiel van de site en doelgroep. 
Ik gebruik eigen beeldmateriaal en vermeld als het om samenwerking gaat. 
Een onafhankelijk oordeel staat bij mij altijd voorop. 

Contact
VINISSIMA | ingrid@vinissima.nl | tel. 06 - 398 49 299 | www.vinissima.nl |
instagram @vinissima | www.facebook.com/VillaVinissima | KvK 27349815 
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