
BURO DERTIG 
 

HOE MAAK IK INFLUENCER
MARKETING ONDERDEEL VAN
MIJN MARKETINGSTRATEGIE?



Buro  Dertig   is  opgericht  door  Floor  van  den  Elsen  en  Malou  te  

Wierik ,  eventplanners  en  creatieve  content  marketeers .  Wij  

geloven  in  de  kracht  van  verhalen  wanneer  deze  op  de  juiste  

manier  verteld  worden .    





INFLUENCER

MARKETING  IN

DE  SPOTLIGHT

HOERA ,  JE  

WEET  NU  

IETS  MEER .  

GA  ZELF  AAN  

DE  SLAG !

I N  4 5  M I N U T E N :

INSPIRERENDE  

VOORBEELDEN

TIPS  & TRICKS



2018 EN 2019: EMPTY MEETS
 



DE VOLGENDE STAP:
 
Hoe  creëer  je  een  succesvolle

influencerstrategie  in  de  cultuursector?



 

Op  vijf  punten  wijkt  de  influencer  marketing-

strategie  in  de  culturele  sector  sterk  af  van  de

strategieën  die  worden  ingezet  in  commerciëlere

sectoren  als  l i festyle ,  beauty  of  reizen .



1. AANTAL CAMPAGNES
5  -  10  /  Is  dat  haalbaar  voor  jouw  instell ing?



2. AANTAL INFLUENCERS IN DE
NICHE

'Weinig '  cultuurinfluencers  (+/-30)

Voor  een  campagne  10  -  25  minimaal  nodig  

 

>> Inzetten  thema- influencers !



3. AANTAL VOLGERS





4. BUDGETTEN
Commerciële  bedrijven  besteden  tussen  de  5 .000  en

25 .000  euro  per  campagne  aan  influencer

marketing .  Een  snelle  rekensom  leert  dat  er  per  jaar

dus  25 .000  en  250 .000  euro  kwijt  zijn  aan

influencer  marketing ,  gebaseerd  op  bovenstaande

aantallen  van  5  tot  10  campagnes .



5. UITBESTEDEN AAN
ALGORITMES
Influencer  agencies ,  bureaus  of  software



HOE CREËER JE IN DE
CULTURELE SECTOR EEN

SUCCESVOLLE
INFLUENCERSTRATEGIE?



1 .  Geef  influencer  marketing  een  serieuze  plek  in  je

marketingbegroting



2 .  REALISEER  JE  HOEVEEL  TIJD  HET  MAKEN  VAN

EEN  INSTAGRAMPOST ,  BLOG  OF  VLOG  KOST



3 .  MAAK  VAN  TEVOREN  AFSPRAKEN  OVER  DE

CONTENT



4 .  KIES  VOOR  BEREIK ,  BETROKKENHEID  EN/OF

INHOUD



5 .  KIES  VOOR  EEN  PERSOONLIJKE  BENADERING



6 .  SCHEP  RANDVOORWAARDEN

Durf  influencers  te  vragen  naar  hun  kwaliteiten  om  zo  tot  de

beste  match  te  komen .  

 

Spreek  af  hoe  gedetail leerd  een  influencer  zijn /haar  resultaten

moet  delen  alsook  de  deadline  om  deze  resultaten  te

ontvangen .

 

Zorg  dat  de  influencers  die  je  inzet  een  goede  briefing

meegeeft  met  facts  & f igures ,  zoals  openingsti jden .

 

Veel  mensen  kijken  vlogs  of  Instagram  Stories  zonder  geluid ,

waardoor  ondertiteling  bij  videocontent  erg  handig  kan  zijn .

Bedenk  vooraf  of  dit  nodig  is  –  ditzelfde  geldt  ook  voor  het

bereik  van  Engelstalige  volgers  met  Engelstalige  ondertiteling .

 



7 .  BENUT  HET  BEREIK



EN NU?
Ben  j i j  als  cultuurmarketeer  of

instell ing  #readyforthegram? Klaar  om

de  eerste  (of  volgende)  stappen  in  je

influencermarketing-strategie  te

zetten?

 

 





INFO@BURODERTIG .NL

06-12480109

 

SOCIALS :  @BURODERTIG

V R A G E N ?

 

B E L  O F  M A I L

O N S !




