FOODYBOX 2018
KROON OP HET WERK
communicatieprofessionals

4 ARGUMENTEN OM
MEE TE DOEN MET DE
FOODYBOX
1
2
3
4

De Foodybox wordt naar 100 topbloggers en 50 culinaire
redacties verstuurd zoals: Delicious, Elle Eten, Jamie Magazine,
Libelle, Margriet, Telegraaf en Allerhande.

Bij deelname Foodybox krijg je een advertorial in de
Levensmiddelenkrant t.w.v. €550,-.

Van jouw product maken wij een informatieve video.
De video gaat richting ontvangers en je krijgt je eigen
maatwerkvideo. Gratis.

Na drie maanden ontvangt je een uitgebreide rapportage van
de mediaresultaten en het bereik. Je krijgt de garantie dat je
jouw investering minimaal terugverdient. Zo niet, geld terug!

Note: op verzoek sturen wij de resultaten van bedrijven/merken die al eerder met
de Foodybox meededen.

FOODYBOX IS HERE
TO STAY
De Foodybox heeft zich de afgelopen jaren dubbel
en dwars bewezen.
Niet voor niets gingen veel grote en middelgrote merken u voor.
De participanten van de Foodybox hebben stuk voor stuk hun
investering terugverdiend met veel media-aandacht.

“Een manier om mooie producten bij bloggers onder
de aandacht te brengen.”

Sanne Sips, Simon Lévelt
www.simonlevelt.nl

DE ‘INBOXING’ VIDEO

Voorafgaand aan het versturen van de Foodybox maken wij een
‘inboxing’ video. Dé manier om inzichtelijk te maken wat je met
de producten in de Foodybox kunt doen. Via deze video
inspireren we de ontvangers en maken we ze
enthousiast om met de producten aan de slag te gaan.
Ze zien en horen meer over de achtergrond van een product en
de toepassingsmogelijkheden.
De video wordt gepresenteerd door foodblogger Charlie van
charlies-kitchen.nl. De video wordt geproduceerd door een
gerenommeerd filmbedrijf.
Naast de ‘inboxing’ video maken wij ook een productvideo
gemaakt van alleen jouw product. Deze video ontvangt je
geheel gratis. De video kun je inzetten voor eigen
communicatiedoeleinden – denk aan website,
social-media-kanalen, maar ook aan beurzen en
retailcommunicatie.

GARANTIE. U VERDIENT
UW INVESTERING
DIK TERUG
Onze ervaring leert ons dat elke deelnemer aan de Foodybox
ruim aandacht krijgt.
De resultaten zijn keer op keer verbluffend goed.
Wij kunnen je garanderen dat je jouw investering dik
terugverdient door de gegenereerde mediawaarde van alle
postings. Als de mediawaarde onder de investering blijft, krijgt je
gegarandeerd je geld terug.
Drie maanden na het versturen van de Foodybox bespreken wij
met jou de resultaten. In een uitgebreide presentatie vermelden
wij de postings, de bereikcijfers en de mediawaarde
van alle uitingen.

PRAKTISCHE
INFORMATIE
Verzenddata 2018
Foodybox lente 12 april 2018
Foodybox zomer 5 juli 2018 (BBQ editie)
Foodybox herfst 27 september
Foodybox kerst 6 december
Investering
*Investering is €2.250,00 exclusief btw (Inclusief deelname
Foodybox, advertorial in de Levensmiddelenkrant, script,
‘inboxing’ video, productvideo, account-handling, inpakken en
versturen Foodybox, rapportage en online presentatie
van de resultaten).
Deelname 1 box 			
€2.250,Deelname 2 boxen 			€4.000,Deelname 3 boxen 			€6.000,Deelname 4 boxen 			€8.000,-

korting €500,korting €750,korting €1.000,-

Bij deelname aan de Foodybox vragen we je 150 producten aan
te leveren. Je krijgt de mogelijkheid om reclamemateriaal toe te
voegen. Je krijgt tevens een plek in de ‘inboxing’ video en je
ontvangt de productvideo.
Vragen? Bel ons gerust op 020-4820824.
*Als je niet wil deelnemen met een artikel in de Levensmiddelenkrant,
dan hanteren wij een andere prijs.

EEN GOUDENGREEP
UIT DE SOCIAL
MEDIA POSTINGS
VAN ONZE
BLOGGERS

OVERZICHT ONTVANGERS FOODYBOX
Chickslovefood.com
Charlie’s Kitchen
Lekker Happen
Culy.nl
Francesca kookt
Elle Eten
Lekker & Simpel
Kayotic Kitchen
Gewoon wat een Studentje ‘s avonds eet
Rutger Bakt
Jamie Magazine
delicious. magazine
Foodies Magazine
En nog meer dan 100 andere kwaliteitsbloggers
en (culinaire) pers.

