23-01-2018

SAMENWERKING JAN DOETS AMERICA TOURS

Informatie bedrijf

Jan Doets is al ruim 36 jaar een familiebedrijf. Ze zorgen ervoor dat de reiziger meer beleeft
dan zij van te voren verwachten. Alles klopt en is van a t/m z geregeld. Men verblijft op de
hotspots, zodat je tijd hebt om te genieten en mooie excursies kunt maken. (Als voorbeeld: Je
verblijft vlakbij de Grand Canyon zodat je de zonsondergang kunt zien en vlak na zonsopgang
dus een helikoptervlucht kunt maken. Dat gaat niet als je 1 uur verderop slaapt).
Ze hebben veel soorten reizen door heel Amerika, Canada en sinds kort ook IJsland.
Autoreizen, camperreizen, stedentrips, golfreizen, cruises, villa vakanties, treinreizen.. alles
kan uiteraard geheel op maatwerk worden aangepast naar de wensen van de klant.
“We zijn marktleider in Nederland voor reizen Amerika/Canada. Door 36 jaar zaken doen
hebben wij scherpe contracten, oftewel lage prijzen voor onze kwaliteitsproducten.”
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Het doel van deze campagne is om mensen de gratis reisglossy laten aanvragen voor
inspiratie.
Voor deze samenwerking zoeken we micro-influencers die actief zijn op: Facebook,
Instagram, Linkedin, met eigen blog of Youtube kanaal.
Je volgers zijn: man/vrouw 30-35 jaar of gezinnen met kinderen en hebben een
modaal/boven modaal inkomen.
Het online plaatsen van je bericht/blog moet eind maart gebeuren.
Optie 1: je verspreidt tweemaal een zelf geschreven bericht op je social media
kanaal/kanalen. Vergoeding: €25,-.
Optie 2: je schrijft een blog (+- 450 woorden) of maakt een vlog én verspreidt je deze
tweemaal op je social media kanaal/kanalen. Vergoeding: €50,Je volgers krijgen €50,- korting per boeking en €30,- excursie tegoed per persoon.
Je stuurt een week na het plaatsen een link van de berichten en eventuele statistieken.
Als dit is ontvangen zal de betaling door Jan Doets gedaan worden.

Openbaar profiel

Zorg dat tijdens de promotie en minstens nog 14 dagen na de
post, je profiel openbaar is.

Aangeven van
promotie

Geef in je post aan dat het om een product promotie gaat, dit kun
je doen door bijv. #spon in je post te zetten. Lees deze blog goed
door voor de regels omtrent product promotie via social media.

Taggen

Vergeet Jan Doets en Onfluence niet te taggen.

Linkje

Er wordt een persoonlijke link voor je aangemaakt die je op de
afgesproken social media kanalen vermeldt. Attendeer je volgers
hier op.

Algemene
voorwaarden

De algemene voorwaarden zijn op deze campagne van
toepassing.

Voorrang

Wanneer je extra je best doet krijg je voorrang op vervolg- en
nieuwe campagnes.
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