Kortingsstaffel voor online influencers: bloggers, vloggers en andere online influencers

Social media valt niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven. Zowel privé als zakelijk
zijn we er met z’n allen behoorlijk actief mee en kunnen we snel relevante (doel) groepen
bereiken met onze boodschap. Vacanceselect ziet dat als een kans en is daarom op zoek
naar online influencers die ons kunnen versterken op dit gebied door over ons te schrijven,
bloggen, vloggen, posten en ga zo maar door.
Hoe werkt het?
Heb je een groot/relevant online bereik in een relevante doelgroep? Dan werken we graag
met je samen. Vanwege de vele aanvragen die we ontvangen voor een samenwerking hebben
we een staffel ontwikkeld waarbij je korting op een vakantie krijgt in ruil voor exposure via
jouw kana(a)l(en). Hoe groter jouw bereik, hoe meer korting. Als je actief bent op meerdere
kanalen (bijvoorbeeld Facebook en Instagram) dan wordt het bereik opgeteld.
Wat/wie zoeken we?
Onze doelgroep is jonge gezinnen, met een inkomen van 1,5 a 3 keer modaal. Kinderen
tussen de 0-18 jaar. In onze marketing focussen wij ons op de moeder/vrouw binnen het
gezin. Zij is degene die op zoek gaat naar een vakantie, vervolgens een selectie maakt en
daarmee om tafel gaat met het gezin. Zij maakt vervolgens ook de definitieve boeking. Als
je in deze context thuis hoort dan horen we graag van je. Echter, ben jij van mening dat jouw
doelgroep (anders dan hierboven beschreven) ook heel relevant is, dan horen we dat graag
van je. Een kleinere doelgroep is de 50+ doelgroep, welke interessant voor ons is voor het
voor- en naseizoen. Heb je geen groot bereik maar ben je heel sterk in een niche, die heel
erg relevant voor ons is? Ook dan zijn niet gelijk je kansen verkeken.
De staffel
We hebben een kortingsstaffel opgezet om zo helderheid te geven over de mogelijkheden.
Zie dit als een richtlijn, elk mediakanaal/social media kanaal is anders, er zijn natuurlijk
volop uitzonderingen, haken en ogen te bedenken. Heb je suggesties hoe we deze staffel
nog beter kunnen maken? Dan horen we dat heel graag van je!
Fans/volgers op social media accounts

Facebook/Instagram etc.
Aantal

Korting

5,000-10,000

10%

10,000-20,000

20%

20,000-30,000

30%

30,000-40,000

40%

>40,000

50%

NB: voor nog hogere aantallen wordt bekeken of de reissom volledig kan worden vergoed.

Exposure voor Vacanceselect: minimaal 4 posts
Unieke bezoeken per maand*

Blogs/vlogs
Aantal

Korting

10,000-20,000

20%

20,000-40,000

40%

40,000-60,000

60%

60,000-80,000

75%

>80,000

100%

*Hier dienen bewijsstukken uit Google Analytics van te worden overlegd.
Exposure voor Vacanceselect: minimaal 2 blogs/posts
Waar letten we op als we een aanvraag binnen krijgen?
Denk bijvoorbeeld aan de volgende zaken:
- Hoeveel schrijf je over reisgerelateerde onderwerpen en past dat in de Vacanceselect
context?
- Past je schrijfstijl bij ons?
- Hoe groot is je bereik en wie zijn je volgers?
- Hoe lang ben je al actief en hoe vaak publiceer je?
- Maak je gebruik van gastbloggers?
We bekijken het dus als een geheel, dus niet alleen bereik maar ook context.
Hoe weet ik of ik in aanmerking kom?
Stuur een mail naar pers@vacanceselect.nl. Wij gaan dan met je aanvraag aan de slag en
laten je binnen 8 werkdagen weten of we een ‘match’ hebben. Graag onderstaande
gegevens vermelden en vragen beantwoorden in de mail die je ons stuurt:
Naam:
E-mailadres:
Leeftijd:
Woonplaats:
Welke doelgroep bereik je?
In welke regio/camping/park heb je interesse?
Sinds wanneer ben je actief?
Hoe vaak publiceer/post je?
Wat is je top 10 best gelezen blogs/posts ?

Jouw kana(a)l(en):
URL social kanaal :
Bereik kanaal :
URL blog:
Unieke bezoeken:
URL vlog:
Unieke bezoeken:
Mijn totale bereik:
Overige opmerkingen/toelichting

