
Explore Utrecht

Influencer Marketing





Blog
● Eten, drinken, uitgaan, culturele 

evenementen, winkelen, sporten & 
lifestyle

● 9k bezoekers per maand

● Doelgroep: vrouwen en mannen  
leeftijdsgroep 18 tot 45 jaar

● Explore Utrecht wonen (85%) in 
Nederland. Grootste groep woont 
in Utrecht (70%) Overig: 
Amsterdam, Rotterdam, Duitsland, 
UK, USA en België

Facebook
 

Instagram
● The Explore Utrecht Facebook 

page heeft +8,850 likes

● Bereikt 12,300 mensen

● Blog posts, evenementen en 
winacties

● Instagram is het snelst 
groeiende social media kanaal

● 17k followers

● Explore Utrecht profiel heeft 
wekelijks +1000 views

● Engagement van 8% (number of 
likes and comments / number of 
followers * 100 - of the past three 
months)

● Insta Stories trekken elke dag 
gemid. 2,300 kijkers





If you want to go fast, go alone.

If you want to go far, go together. 

- African Proverb - 



Case bespreking 
CLUSE & Le Creuset

https://www.instagram.com/cluse 

https://www.instagram.com/thelemonkitchennl 

https://www.instagram.com/cluse
https://www.instagram.com/thelemonkitchennl




Case bespreking



Keuze influencer (Influencer created content) 

❖ Het begint al bij de keuze voor een passende influencer
➢ Wat zijn de kenmerken van de doelgroep vd influencer (fashion beauty, kunstenaar)

➢ Wat voor content creëert de influencer (past dit bij het bedrijf)

➢ Wat voor soort engagement vindplaats op de feed (likes, comments (interactie)

➢ Wat weet jouw doelgroep van de influencer (not just a pretty face)

➢ Ga een (als het mogelijk is) langere samenwerking aan (minstens drie posts over een 

bepaalde periode)

➢ Samenwerking moet centraal staan  (influencer is een persoon en niet een 

marketingbureau die producten en diensten levert (ouderwets denken) 



Influencer created content 
❖ Maak afspraken mbt de content

➢ Look & Feel, tone of voice, hashtags (bespreek de basis)

➢ Wie is de doelgroep waarvoor de content wordt gecreëerd (volgers vd influencer of 

ook bedrijf)

➢ Geef de influencer creatieve vrijheid (stel middelen ter beschikking)

➢ Bespreek ook hoe de content wordt gebruikt (feed - insta story - website - print)

➢ Blijf gedurende de samenwerking in gesprek met de influencer

➢ Delen van influencer created content, geef shout outs, Insta story take over (laat zien 

dat het een goede samenwerking is en geen reclamestunt)

■ Maak een goede mix met eigen content, user generated content & influencer 

content



Vragen?

Instagram 

@explore_utrecht

@dainahara.polonia


