new collab

BRIEFING
VLOERVERWARMINGENPARKET.NL
Vloerverwarmingenparket.nl is een onafhankelijk platform van
de stichting Promotie Houten Vloeren,
welke gevormd wordt door 24 verschillende bedrijven.

KEMI AGENCY

Campagne:
Uitleg merk:
De branche zag vol verbazing de groei van het
aantal misverstanden over houten parket in
combinatie met vloerverwarming. En die
misverstanden willen we de wereld uit helpen.
Een groot aantal producenten en leveranciers van
vloerverwarming, parketvloeren en lijmen & kitten
besloot om branche-breed samen te werken. Met
als doel om consumenten te informeren over de
duurzame match van houten parket en
vloerverwarming.

DOEL CAMPAGNE
Maak je volgers bewust van alle voordelen van een
houten parketvloer bij vloerverwarming.
Maak je volgers enthousiast om de website te bezoeken,
waar ze kunnen zien bij welke specialist ze terecht
kunnen voor meer info en stalen.

ALGEMENE INFORMATIE
Bestudeer de website ter inspiratie (vloerverwarmingenparket.nl)
Tag/ benoem geen andere merken in de promotie van
@vloerverwarmingenparket
De content moet zo origineel en authentiek mogelijk overkomen.
Zorg dat je je prettig voelt bij de content die je plaatst.
Tag @vloerverwarmingenparket & @kemiagency in je post en story's.
Laat je content minimaal 1 maand online staan.
Stuur voordat jij je post en story plaatst jouw volledige content ter controle
naar content@kemiagency.nl
of stuur het op via de volgende link:
www.kemiagency.nl/influencers/content-uploaden

DE VERGOEDING

Je ontvang €25
In ruil voor 1 post en 1 story.

Na dat je bent geselecteerd als influencer en
de campagne hebt afgerond, ontvang je het
bedrag z.s.m. op je bankrekening.

DEADLINES
Stuur voordat jij de foto’s plaatst jouw content ter controle naar:
content@kemiagency.nl

Story: 1 mei t/m 31 mei 2022

Post: 1 mei t/m 31 mei 2022
*Bij het niet nakomen van de afspraken in deze briefing
vragen wij het ontvangen product en de gemaakte kosten terug.

Let op: Tussen de story en post moet minimaal een week zitten.

VOORDELEN HOUTEN PARKETVLOER!
Een houten parketvloer kan heel goed op vloerverwarming geplaatst worden.
Er zijn heel veel houtsoorten die geschikt zijn om uit te kiezen. Dit zijn eiken, afrormosia, afzelia, bamboe, kambala, merbau,
padoek, teak, panga panga en wenge.
Parket kan je installeren in diverse patronen, denk aan visgraat, hongaarse punt, weense punt maar natuurlijk ook gewoon
recht plankenpatroon.
Je hebt nooit meer koude voeten omdat hout een natuurproduct is, het zit vol kleine cellen en daardoor blijft de warmte
heel lang in het hout zitten.
Het Is veel lekkerder en warmer dan andere soorten vloeren, wanneer je bijvoorbeeld pvc of tegels hebt en de thermostaat
slaat uit i.v.m. het zonnetje wat naar binnen schijnt dan heb je meteen een koude vloer. Bij hout is dat niet het geval. Hout
houdt CO2 vast en dat is goed voor het milieu. Met een houten vloer help je mee met de C02 problematiek.
Houten parketvloer is beter voor het milieu.
Grotere investering maar levenslang kan je er mee doen.
Je kunt een parketvloer na verloop van tijd makkelijk opschuren en een andere kleur geven

* Gebruik 1 van deze voordelen in je post/story (of bedenk
zelf een voordeel) en maak er je eigen verhaal van

WAT VERWACHTEN WIJ VAN JOUW POST?
WAT GA JIJ DOEN?
Maak z.s.m. een foto of reëel van jezelf met jouw houten parket vloer, Het moet er comfortabel uit zien. Het gaat om de
vloer niet om de meubels
Stuur je volgers naar de website www.vloerverwarmingenparket.nl
Gebruik een voordeel over een houten parketvloer in je caption (Kies de meest passende, waar jij iets over te vertellen hebt)
Vertel dat een houten parket vloer heel goed op vloerverwarming geplaatst kan worden.
Wees creatief en toon initiatief!

AFSPRAKEN:

CAPTION VOORBEELD:
Ik ben blij met mijn houten parketvloer op mijn vloerverwarming. Nooit meer koude voeten omdat...
LET OP
De ruimte waar je de content maakt is netjes en opgeruimd.
Laat je Interieur zien bijv. op blote voeten, zitten op de grond., kindje op blote voeten of hondje die op de grond ligt (wees
creatief). Het moet er comfortabel uit zien.
Zorg dat je een duidelijke tekst gebruikt.
Plaats de link van de website in je caption www.vloerverwarmingenparket.nl
Post moet minimaal 1 maand op je feed blijven staan!
Graag ontvangen we na 24H de statistieken van je post naar de collab@kemiagency.nl mail

TAGS:

DEADLINES:

@kemiagency & @vloerverwarmingenparket

1 mei t/m 31 mei 2022

WAT VERWACHTEN WIJ VAN JOUW STORY?
WAT GA JIJ DOEN?

AFSPRAKEN:

Maak een story en plaats die minimaal 1 week later dan je POST!!!
Laat je interieur zien. bijv. op blote voeten of zitten op de grond., het moet er comfortabel uit zien. Het gaat om de vloer
niet om de meubels.
Stuur je volgers naar de website www.vloerverwarmingenparket.nl d.m.v. linksticker of swipe up!
Gebruik een voordeel over een houten parketvloer in je tekst (Kies de meest passende, waar jij iets over te vertellen
hebt)
Vertel dat hout heel goed op vloerverwarming geplaatst kan worden.
Wees creatief en toon initiatief!
LET OP
De ruimte waar je de content maakt is netjes en opgeruimd.
Zorg dat je duidelijk praat en/of duidelijke tekst gebruikt
Plaats de link van de website in je story d.m.v. een linksticker of swipe-up
Plaats de story een week later dan je post.
Straal comfort uit.
Graag ontvangen we na 24H de statistieken van je post naar de collab@kemiagency.nl mail

TAGS:

DEADLINES:

@kemiagency & @vloerverwarmingenparket

1 mei t/m 31 mei 2022

EXTRA INFORMATIE
Om je aan te melden, moet je echt een houten vloer hebben!
Plaats de link van de website www.vloerverwarmingenparket.nl in een
swipe up of linksticker in je story.
Je inzet wordt gemeten, als je in aanmerking wilt komen voor een
langdurige en betaalde samenwerking.
Stuur voordat jij je post en story plaatst jouw volledige content ter
controle naar content@kemiagency.nl
Als deze campagne goed verloopt gaan we voor een jaarlijkse
samenwerking. Een aantal influencers mogen dan ook een paar
maanden of een heel jaar mee doen. Als je het voor jezelf makkelijker
wilt maken kun je ook in 1x meerdere foto's maken zodat je niet elke
maand opnieuw content hoeft te maken. Wanneer je vaker mee doet
kun je het bewustzijn ook heel subtiel creëren zonder dat het opvalt dat
het om een collab gaat. Dit kan het voor jou makkelijker maken
We ontvangen graag na 24H de statistieken van je post en story
*Aanmelden kan t/m 18 april 2022

CONTRACT TUSSEN KEMI EN INFLUENCER
Graag ontvangen we je akkoord op de briefing. Dit document geldt als
een overeenkomst tussen KEMI en de Influencer. Zodra KEMI akkoord
heeft ontvangen, worden de producten verstuurd.
Zonder akkoord kan je helaas niet mee doen aan deze collab. We
attenderen je erop dat je aardig wat (producten/bedrag/giftcard)
ontvangt.
Bij het niet nakomen van de afspraken vragen wij de door ons en door de
klant gemaakte kosten en de ontvangen producten terug

