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”Yhteistyö kanssasi toimi helposti ja vahvuutenasi on nopea reagointi sekä omaehtoinen 
ideointi. Perehdyit myös hyvin esittelemiisi tuotteisiin ja otit ne ”sydämen asialla” -asenteella, 
jota on välillä vaikea vaikuttajien kanssa toteuttaa. Brändin taustaan ja arvoihin tutustuminen 
näkyy postauksissa, mutta olet tuonut asiat kuitenkin esille juuri oman vaikuttajatapasi 
mukaisesti. Tämä on meille tärkeää tuotteiden vertaissuosittelun kautta. Uskottava 
vaikuttaja kertoo rehellisesti mielipiteensä tuotteesta tuoden siitä toki erityisesti positiivisia 
puolia esille, mutta ollen samalla kriittinen tuotteita kohtaan. 
  
Erityisesti haluaisin vielä mainita kuvatuotannon, joka on aitoa, lähellä arkea oleva. 
Kuvamaailma on vaikuttajalle omanlaisensa ja jo kuvista tunnistaa kenen postaus on 
kyseessä. Arjen näkyminen kuvissa on samaistuttavaa, mutta samalla kuvat ovat aina 
kauniita ja hauskoja sekä viimeisteltyjä.” 
 
Ainu 6/2020 

 

 
”Teimme yhteistyötä helmikuussa 2020 VENN-ravintolaketjun uuden brunssituotteen 
lanseerauksen yhteydessä. Sarianna toteutti sisällöt sovitusti Instagram-tilillään, 
postauksina ja stooreina. Yhteistyö oli vaivatonta, asiakkaan tavoitteet huomioivaa ja 
lopputulos laadukas. 
Suosittelen lämpimästi yhteistyötä tämän vaikuttajan kanssa!” 
 
Ravintola Venn Vaasa 2/2020 
 

”Valitsin Sariannan/Shitty is the new Black yhteistyökumppanikseni, 
koska hänen sisältönsä sekä vastasi erinomaisesti sitä kohderyhmää jota 
halusin puhutella; Pienten lasten vanhempia, joita uniasiat 
pohdituttivat. Olin jo aikaisemmin kuullut Sariannasta paljon hyvää, ja 



yhteistyö näyttäytyi erinomaiseksi valinnaksi; Sarianna oli todella 
ammattimainen ja hoiti yhteistyömme loistavasti, kaikki sujui omasta 
näkökulmastani mutkattomasti, Sarianna hoiti vastuunsa ajallaan ja jopa 
ylitykseni odottaen. Voin lämpimästi suositella Sariannaa 
yhteistyökumppaniksi, jos pienten lasten kohderyhmän tavoittaminen on 
tavoitteesi, kohdennetusta ja laadukkaasti!” 
 

Unikonsultti Maria, Sleepy.fi, 3/2020 
 

 
"Minulla on ollut ilo työskennellä Sariannan kanssa yritykseni 
UniKid:n vaikuttajayhteistyön tiimoilta. Hän pysyy aikataulussa ja yhteistyö hänen kanssaan 
on kaikin puolin helppoa ja vaivatonta. Sarianna on luotettava ja ammattitaitoinen työssään. 
Hänellä on loistava ja monipuolinen seuraajakunta, joka arvostaa hänen maanläheistä 
tyyliään puhua asioista sekä tehdä markkinointia. Sariannan valttikortti on monipuolisuus; 
hän kirjoittaa, somettaa, valokuvaa ja ideoi. Hänen avullaan somekanavamme sai paljon 
uusia seuraajia. Voimme lämpimästi suositella yhteistyötä hänen kanssaan." 
 
Lastenvaateverkkokauppa Unikid 6/2020 

 

 
”Voin lämpimästi suositella yhteistyötä Sariannan kanssa. Sarianna on vieraillut meillä 
hotellissa sekä ravintolassa ja julkaisut eri kanavissa vierailun aikana ja sen jälkeen olivat 
sovitun mukaiset. 
Kuvia oli riittävästi ja kokonaisuus oli harkittu. 
Yhteistyö sujui mutkitta ja tulemme varmasti käyttämään hänen palveluitaan myös 
tulevaisuudessa!” 
 
Original Sokos Hotel Vaakuna Vaasa 11/2019 
 

 
“Sarianna is with us from the beginning, which is already 3 years. Collaboration with her is 
easy, stressless, profesional and fun. She is flexible but very organized once she has a task 
which she promised to do. 
Sarianna is real. She is running her blog in a way that you have a feeling that she is a mother 
from neibourhood not artificial and fake creation for social media needs. She is high 
respected blogger who will never recommend products which she is not sure about. She is 
bringing customers for us all the time and our collaboration is so fantastic that we asked 
Sarianna this year if she would make as an honor and become our official Ambassador in 
Finland. We are more than happy she said YES!” 
 
Unikarhu / Whisbear, 2017-2020 


