Free Publicity met
RVG's BlogBox
XXL Versie
De Blogbox XXL editie, meer bloggers, meer merken en een grotere doelgroep
die je aanspreekt met jouw product. Bereik binnen no time de doelgroep die
aansluit bij jouw merk. Een oprechte samenwerking tussen sponsor en blogger
zorgt ervoor dat je met een kleine investering het grote publiek aanspreekt

De Bloggers
Een gemiddelde blogger
die deelneemt aan de
BlogBox heeft 14,75K
volgers op Instagram,
6,1K volgers op
Facebook en 48,5K
unieke website
bezoekers per maand!

Om diversiteit te waarborgen,
werken we met verschillende
type blogs:
- Mama/Family
- Lifestyle
- Wonen
- Food

Het bereik

Het resultaat?

Totale bereik van 2021

30 blogs waarin jouw
product met naam en
link is opgenomen
30 Instagram stories
met jouw product en
een tag

Instagram: 1.353.046
Facebook: 520K
Aantal website bezoekers
3.500.257

Wat investeer je?
30 producten
Een bemiddelingsfee
vanaf 1150,-

Handig om te weten
Elke XXL box heeft een thema. Op die
manier zorgen we dat de producten
passend zijn bij de deelnemende bloggers.
RVG media & impact voert redactie over de
voorstellen voor deelname aan de BlogBox.
Ook adviseren we over het deel te nemen
product of pakket om te zorgen voor een
optimaal resultaat.
De XXL BlogBox is de uitkomst voor merken
die een product hebben die individueel
minder geschikt is voor een
bartersamenwerking, of voor merken
waarbij de tijd en/of het netwerk ontbreekt.

Lees verder

Het bemiddelingstarief is inclusief de
verpakking- en verzendkosten van de 30
Blogboxen. Voor de XXL versie is er een
speciale combi korting waarbij jouw merk,
persoonlijke producten/kortingen in kunt
zetten om nog beter te monitoren wat de
click rate is van jouw deelname.

www.rvg.media

De BlogBox route
Product aanmelden
voor deelname
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Als merk meld je jouw gekozen
product aan voor deelname aan
de BlogBox, of je vraagt ons eerst
om een advies.
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RVG maakt matches
en afspraken
RVG zoekt, selecteert en benadert
de bloggers en maakt afspraken
over de te maken content rondom
de producten. Jij krijgt de namen
te horen, de dag voordat de
Blogbox verzonden wordt.

Bericht van RVG
Je hoort van ons of jouw voorstel
geselecteerd is voor de BlogBox.
Dan spreken we gelijk de details
door en de datum dat de
producten binnen moeten zijn bij
ons.
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RVG maakt en
verstuurt de BlogBox
RVG stelt een verrassende en volledig
verzorgde BlogBox samen met alle
geselecteerde producten. RVG zorgt
vervolgens ook voor de verzending
van de box naar de bloggers.
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RVG monitort het
resultaat
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RVG monitort de content die
gemaakt is door de bloggers en
koppelt alle bloglinks naar jou
terug. De Instagram stories
ontvang je automatisch d.m.v. de
tag die met de bloggers is
afgesproken.
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Content inzetten
Nu ben je zelf aan zet, want
uiteraard kun je alle gemaakte
content delen op jouw eigen
kanalen!
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