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Gepersonaliseerde template 

We bieden zowel gepersonaliseerde als vooraf gemaakte templates aan. De vooraf
gemaakte templates kunnen zelf naar smaak worden aangepast. Bij een

gepersonaliseerd template gaan we samen om tafel om jouw stijl goed vast te
kunnen leggen. Een template bestaat uit 30 posts, maar meer is uiteraard altijd

mogelijk. Jullie krijgen zelf toegang tot het template wat makkelijk aan te passen is.

Wat kan je van ons verwachten? 

Vrijmipo
"Heel blij met het template voor onze
podcast. Het geeft een herkenbare en
vrolijke touch aan onze pagina's. Het

afgelopen halfjaar hebben we meer dan
1000 volgers verzameld. Echt een

aanrader" - Benthe

Apartzwolle
"Heel blij met ons hotel chique template.

Geeft ons Instagram account een
professionele uitstraling en we hebben altijd

wat te posten." - Kelly 

Zendro
"Onlangs een template bij Mirthe

aangeschaft. We zijn er super tevreden
over! Precies in de huisstijl die ik heb
gevraagd. Zeker een aanrader!" - 

 Groetjes Zendro 

Instagram templates
Huisstijl van je bedrijf

Voor een mooie feed en betrouwbare uitstraling van je bedrijf is het van belang dat
je posts eenheid uitstralen. Een template in de huisstijl van je bedrijf is hiervoor

echt een uitkomst. Zo creëer je gemakkelijk zelf content én zorgt de template voor
een professionele look. Wij ontwerpen op maat gemaakte Instagram templates voor

jouw bedrijf op basis van de huisstijl of wensen. 

€250,-

Om je Instagram game sterk te laten zijn is

een goede feed en aantrekkelijke content

van belang. Een mooi account straalt

professionaliteit aan en trekt volgers, en

daarmee potentiele klanten, aan.

Deze bedrijven gingen je voor



Pakket 2 Pakket 3
1 post per week

gepersonaliseerde hashtags

maandelijkse brainstormsessie via

zoom 

Pakket 1

De afgelopen jaren hebben wij heel wat kennis opgedaan als het gaat om
online zichtbaarheid op social media. Zowel op het gebied van content

creatie en het laten groeien van een account. Wij zijn hier om het beheer
van je social media volledig uit handen te nemen. Zo zorgen we ervoor dat
er altijd content klaar staat om live te gaan, helpen we bij het maken van

nieuwe posts en zorgen we ervoor dat we alles op alles zetten om je
klantenkring uit te breiden.  

Wat kan je van ons verwachten? 

Social media beheer
Picture this

Nooit meer nadenken over wat je wanneer gaat posten
Een groeiend volgeraantal zonder hier iets voor te doen
Onze kennis gebundeld om jouw bedrijf online naar het volgende level te
brengen
Op ieder moment content hebben klaarstaan om live te gaan 

2 posts per week

gepersonaliseerde hashtags

maandelijkse brainstormsessie via

zoom 

3-4 posts per week

gepersonaliseerde hashtags

maandelijkse brainstormsessie via zoom

influencer marketing

reageren op reacties 

€799,- per maand€499,- per maand€299,- per maand

Zodra we samen aan de slag gaan bepalen we door middel van een gezamenlijk moodboard op
Pinterest wat de wensen zijn voor je social media account. Vervolgens gaan wij aan de slag met
het maken van een persoonlijke contentkalender en het design van de post. Hierbij vinden we

het erg belangrijk dat ieder account uniek is en dit ook terug is te zien in de feed.  

Aan de slag



Graag nodigen wij jullie uit om een plaatsje in te nemen in "the Social Box". Een box vol met leuke afwisselende
goodies die naar maar liefst 25 influencers verstuurd wordt. Met een  bereik van minstens 250.000,  een leuke
en goedkope manier om de doelgroep van uw bedrijf te bereiken. Het concept is simpel. Iedere influencer gaat
vooraf akkoord met het maken van minimaal 2 stories per product. Daarnaast zal ook iedere influencer 1 post
maken van een product naar keuze. De stories zijn een garantie, de post dus niet. Uiteraard kunnen hier voor

een meerprijs wel duidelijke afspraken over gemaakt worden. 

Onze influencers
Onze box wordt zoals eerder genoemd

naar 25 influencers verstuurd. Iedere

influencer heeft een minimaal bereik van

10.000 volgers. Een greep uit onze

influencers:

@amber_girelle 

@mirthe 

@ouapc

@otis_oh

@janetpetit

@anoukdekker

@lieke_vm

@curlymomm

@onsgezinvanhierendaar

@mijngelukje

Het opgetelde bereik van onze influencers

is iedere maand minstens 300.000. Met

enkel de stories is er dus al een geschat te

bereiken publiek van 250.000 Daarnaast

zullen er ook nog posts gemaakt worden.

Deze zijn niet in deze schatting

meegenomen.

Geschat bereik
De kosten voor een plekje in The 

 Social Box zijn momenteel: 

Daarnaast hebben wij uiteraard de te

promoten producten nodig. Deze

kunnen worden opgestuurd naar: 

The Social Cloud

Factorij 47F

1689AK Zwaag

De kosten

De afgelopen jaren hebben wij veel kennis vergaard met betrekking tot online zichtbaarheid en
marketing. Op het gebied van content creatie, influencer marketing en brand awareness. Wij zijn er om

er voor te zorgen dat uw merk  organisch groeit, mensen jullie producten leren kennen en er sales
worden gegenereerd. Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op via

info@thesocialcloud.nl

€1000,-

Wat kunnen jullie van ons verwachten? 
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Kidooz 
" Wij doen voor het eerst mee aan de Social
Box en zijn al mega enthousiast. Influencers
promoten de producten goed en dat is te

zien: volgers stromen binnen en de producten
worden goed besteld. Wij zijn nu al blij met

het resultaat! "

SUPS 

" Het scheelt ons enorm veel tijd in de
bemiddeling en afspraken, alles wordt voor

ons geregeld "

Geurwolkje 

" Wij hebben veel sales gehaald uit de social
box. We zijn boven verrast met deze

samenwerking. Daarom hebben wij zelfs twee
keer deelgenomen "



Webshop

Misschien weet je precies hoe je jezelf en je bedrijf ziet, of misschien ben je nog
zoekende. Wij denken graag met je mee. Nadat je opdracht bevestigd hebt gaan

we aan de slag met een gezamenlijk moodboard. Hierin kan jij je wensen laten zien
waar wij vervolgens mee aan de slag gaan. We werken altijd met een of meerdere

revisierondes zodat we na het eerste concept je site helemaal kunnen
perfectioneren naar je wensen. 

Aan de slag

KB Cleaning Company 
Wij kwamen in contact met Mirthe omdat wij iemand

zochten om de website te maken voor ons bedrijf. Ook
de algemene voorwaarden zijn gemaakt door Mirthe.

Binnen no-time stond er een super nette, professionele
site op het net. Ze heeft goed geluisterd naar onze

wensen en alles met ons besproken. Heel blij geweest
met de samenwerking en het resultaat! 

Websites
Een professionele website

Als merk is het ontzettend belangrijk om jezelf goed in de markt
te zetten. Een professionele website is essentieel voor het

vertrouwen van je klant. Wij verzorgen dit graag!

Vanaf €349,- 

1 op 1 brainstormsessie via Zoom of op

locatie in Zwaag 

Gezamenlijk moodboard

3 revisierondes om je site te perfectioneren

 Website
Via het gebruiksvriendelijke platform Shopify

1 op 1 brainstormsessie via Zoom of op

locatie in Zwaag 

Gezamenlijk moodboard

3 revisierondes om je site te perfectioneren

Uitleg over hoe de site te gebruiken via

Zoom of op locatie in Zwaag

Vanaf €699,- 

Made in bloom
Professioneel, warm en zacht. Dat was m'n thema voor de
website, maar ook wat ik heb gekregen tijdens het maken
en overleg. Mirthe (en Senne) hebben dit geweldig mooi

neergezet! Ik ben heel blij met het resultaat en alle
energie die ze erin gestoken hebben om dit mooi te

maken. Ik raad ze zeker aan als je een website nodig
hebt.



Influencer campagnes

Dit  is hoe wij werken 

 1. Jullie hebben interesse om
een samenwerking aan te gaan
met een of meerdere
influencers

2. Wij maken een voorstel

3. Indien jullie akkoord gaan,
sturen wij onze volledige
portfolio op met geschikte
influencers 

4. Vervolgens stellen wij of
jullie als bedrijf een briefing
op. Net wat jullie fijner vinden!

5. De influencers maken op
basis van de briefing content

6. Deze content mag door jullie
worden goedgekeurd, maar als
jullie dit niet nodig vinden
hoeft dit niet.  

7. De influencers plaatsen de
content op de data zoals
afgesproken in de planning en
delen daarbij een eventuele
persoonlijke kortingscode. 

8. Na de campagne is het
mogelijk om een eindraportage
op te vragen, waarin we o.a. de
statistieken kunnen delen.  

9. Tot slot is het mogelijk om
een eindevaluatie met ons in te
plannen waarin de campagne
wordt geëvalueerd. 
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