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SAMENWERKING YOUNG LADY BUSINESS ACADEMY

Informatie bedrijf

Elske Doets, de Zakenvrouw van het Jaar 2017 heeft als missie om Young Ladies te inspireren
en te motiveren om hun professionele droom na te gaan jagen. Vandaar dat zij een gratis
Academy heeft opgezet dat jonge meisjes (15 t/m 24 jaar) van verschillende leerniveaus helpt
om hun dromen na te jagen. Naast dat het gratis is, bieden ze de meiden die niet uit de buurt
komen onderdak.
• Meer informatie is te hier te vinden.

Samenwerking

•

Het doel van de campagne is om je volgers te stimuleren om zich in te schrijven voor de
gratis Academy. Deze inschrijving sluit 3 juni 2018. Je volgers moeten dus in de volgende
doelgroep vallen: meiden 15 t/m 24 jaar. Je plaatst het half april.

•

Je verspreidt een zelf geschreven bericht op je social media kanaal/kanalen. Vergoeding:
€25,-. (Optie 1). Je schrijft een blog (+- 450 woorden) of maakt een vlog én in beide
gevallen verspreidt je deze op je social media kanaal/kanalen. Vergoeding: €50,-. (Optie 2).
De kosten van het boosten wordt (van te voren) in overleg vergoed. Het voordeel voor jou
is dat meer mensen je bericht zien, dus ook jouw profiel/blog!
Je stuurt een week na het plaatsen een link van de berichten en bij een blog en Linkedin
post de statistieken. Als dit is ontvangen zal de betaling door YLBA gedaan worden.

•
•

Algemene informatie

06 40129545
www.onfluence.nl
info@onfluence.nl

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
Linkje

Vergeet YLBA (Twitter = @Lady_Academy Instagram =
Young_Lady_Business_Academy) en Onfluence niet te taggen.
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.

Onfluence
@Onfluence
@Onfluence_

