
 

Demografie

 

85% vrouw

 

25-34 jaar (45%)

 

35-44 jaar (30%)

 

Nederland (99%)

 

Engagement

 

Bij een mention klikken er circa 4K mensen door. 

Ongeveer 2K likes per foto en 150 reacties per post. Voornamelijk ondernemers

of mensen die graag ondernemer willen worden.

30K volgers

13K storykijkers 

1.2K abonees

1.5 videokijkers 

10K per afl.

@celinecharlotte

Cijfer kit



 

 

  Authenticiteit en zelfontwikkeling staan centraal: door de eigen

ondernemersreis te delen worden de volgers meegenomen in scala

van onderwerpen. 

 

Vind het vooral leuk om producten en software te delen die

ondernemers verder helpt. 

Volledige naam: celine charlotte van 't Wout

 

Eigenaar 2 bedrijven - cursussen en locaties

 

Verkocht voor 900.000 euro omzet aan cursussen

zelfontwikkeling in afgelopen 2 jaar

 

8.000 cursussen verkocht

 

Woont in Amsterdam

 

Eigen podcast met 10K streams per aflevering

 

Youtube kanaal net gestart

 

 

 

 

 

Mindset

Ondernemen

Technologie

Websites

Zelfontwikkeling

Spiritualiteit

Reizen

Geld verdienen



 

 

Optie 1: Organisch. Bij een samenwerking kan het merk

organisch in het filmpje genoemd worden. Dan gebruik en

toon ik het product/merk op een natuurlijke manier in mijn

eigen werkflow of het filmpje, zonder extra nadruk erop te

leggen. Eventueel een affiliate code in de comments. 

4.999 euro. 

 

Optie 2: sponsorminuut. Het merk/product krijgt een aparte

sponsorboodschap van een minuut halverwege het filmpje,

waarin ik bepaalde voordelen uitleg en er echt extra nadruk

en aandacht aan geef. De inhoud van het filmpje heeft altijd 

met de sponsor te maken. Er zit ook een affiliate deal bij die

wordt genoemd in het filmpje. 

7.999 euro

1.2K abonees

1.3K kijkers per filmpje gemiddeld

99% Nederlands

90% vrouw

25-34 jaar (60%)

35-44 jaar (26%)  

 

Oftewel: bijna alleen maar Nederlandse

vrouwen in de leeftijd 25-44 jaar. Dit Youtube

kanaal is pas in april 2020 gestart.

Begonnen in april

2020. Elke dag

verschijnen

filmpjes online op

het kanaal,

varierend van

lifestyle-vlogs tot

businessadvies

en explainer

video's.

YouTube



Optie 1: Bij een samenwerking kan het merk in de stories

genoemd worden op een organische manier. Eén story van 15

seconden: 1.999 euro

 

Optie 2: Er kan er een post op de feed worden gemaakt

rondom het merk en met een affiliate code worden

gewerkt. 1.999 euro

30K volgers

13K storykijkers

99% Nederlands

80% vrouw

25-34 jaar (45%)

35-44 jaar (30%) 

1.5K likes per foto

150 reacties per foto 

gemiddeld 3K mensen die swipe up volgen

De Instagram is het

hart van de social

media strategie van

Charlotte. Elke dag

verschijnen er

stories en minimaal

1x in de week

verschijnt een foto

op de feed. Klik hier

voor de

instagrampagina.

Instagram



Begonnen in april 2019. Ongeveer een keer per maand verschijnt een nieuwe

episode van de podcast, die per aflevering circa 10.000 keer geluisterd

wordt.

 

  Optie 1: Bij een samenwerking kan het merk een aparte sponsorboodschap

van een minuut krijgen in een aflevering. 2.999 euro. 

 

Optie 2: Er wordt een aflevering op maat gemaakt rondom het onderwerp van

de sponsor. 4.999 euro. Prijzen: zie voordeelpakketten onderaan pagina.

Podcast



Leuk! Ik vind het te gek om met mooie merken die bij me passen

een samenwerking aan te gaan. Dat kan met mijn podcast, YouTube

kanaal en Instagram.

 

Stuur mijn team een mailtje op team@charlottevantwout.com en

dan pakken we het gelijk met je op. 

 

Weet wel dat ik heel kritisch elke samenwerking bekijk, en in 80%

van de gevallen vaker 'nee' dan 'ja' zeg omdat ik het heel belangrijk

vind dat ik authentiek en oprecht enthousiast ben over de

samenwerking.  

+ Instagram story 1.999

+ Instagram post: 1.999

 

+ Podcast 2.999

+ Podcast 4.999 (op maat)

 

+ YouTube 4.999

+ YouTube 7.999 (op maat)

 

Kijk voor combinatieedeals op de site:

www.charlottevantwout.com/samenwerken

Prijzen

Samenwerken?


