Jouw contactmoment met de
beauty professionals dit najaar?

Dé manier om dit najaar
jouw nieuws te delen met beauty professionals
Na een succesvolle voorjaarsbeurs richten we nu onze pijlen op Beauty2Buy op
24, 25 & 26 september 2022 in Jaarbeurs Utrecht. Dit gaat een wervelende
editie worden, dus zet het in je agenda!
Uiteraard wil je natuurlijk nog steeds heel graag in contact komen met de
beauty professionals dit najaar. Wij willen je daarbij graag ondersteunen.
Daarom is Beautyspot.nl zo ingericht, dat jij kunt bepalen wat en wanneer het
voor jou belangrijk is om (product)nieuws met de beautyprofessional te delen.
Zo kun je ook in het najaar volop contact hebben met jouw (potentiële) klanten.

➢ Grootste online platform met kennisbank voor professionals uit de beauty
branche
➢ Beautyspot.nl trekt gemiddeld 6.500 unieke bezoekers per maand
➢ Nieuwsbrief wordt verstuurd naar ruim 15.500 herbevestigde e-mailadressen
➢ Openingsrate nieuwsbrieven van gemiddeld bijna 30%
➢ Social media (> 7 K op Facebook, < 2 K op Instagram)
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Helder, specifiek gericht,
commercieel interessant

• Heldere promotie-items: onderverdeeld in 5 interessante rubrieken
• Heldere tarieven: alle promotie items kosten € 350,• Gericht je doelgroep bereiken middels specifieke promoties, gekoppeld aan
nieuwsbrief
• Heldere deelname: input aanleveren & profiteren van de expertise van ons
team
• Interessante actie voor nog meer voordeel: 3 + 1 gratis
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Promotie-items

• Je kiest een promotie-item (of meerdere) uit de 5 onderstaande rubrieken die
passen bij wat jij met je klant wenst te delen. Kosten € 350,00 per item. Bij afname
van 3 promotie-items krijg je de 4de gratis.
➢ Branche & Business (redactioneel artikel over jouw bedrijf(s)visie)
➢ Kennis delen (redactioneel artikel vanuit jouw expertise)
➢ Productnieuws (leveranciersnieuws/productnieuws)
➢ Winactie van de week (beschikbaar stellen van product/dienst. De hele week in
de spotlight op beautyspot en socials)
➢ Interview (redactioneel artikel in interviewvorm met iemand van je bedrijf of een
klant van jou als ambassadeur )
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Promotie-items

• Alle promotie items worden (kosteloos) doorgeplaatst in onze nieuwsbrief
• Bij afname van één van de promotie items krijg je gratis een leveranciersprofiel
• Gratis agenda items aanleveren (denk aan trainingen, workshops, open dagen et cetera)
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Wanneer je één of meer van de promotie-items hebt afgenomen, profiteer je als
klant automatisch van de volgende voordelen*
➢ Er is aandacht voor je promotie-item in de nieuwsbrief van Beautyspot.nl
➢ Je mag gratis items aanleveren voor de online agenda
➢ Je mag gratis informatie voor een leveranciersprofiel aanleveren
➢ Je mag gratis de logo’s van je verschillende merken aanleveren die we koppelen
aan je leveranciersprofiel
*tot maximaal 2 maanden na plaatsing van je laatst geplaatste promotie-item
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Overige promotiemogelijkheden

Aanvullend op de promotie-items, zijn er nog extra mogelijkheden om onder de
aandacht te komen bij de beauty professionals.
• Banner in de Beautyspot nieuwsbrief: €350,• Banner op de homepage Beautyspot.nl €350,• Een standaard leverancierprofiel is gratis bij afname van een promotie-item. Wil
je 1 x per week voor een periode van 6 maanden nieuws plaatsen: €350,• Dedicated mailing: €950,-

NB> deze mogelijkheden zijn geen onderdeel van de 3+1 actie
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Contactgegevens

Ben je geïnteresseerd of heb je vragen over de promotie-items of
beautyspot.nl in het algemeen? Ik spreek je graag!
Chantal Batenburg (accountmanager Beauty Trade Professionals)
sales@beautytradeprofessionals.nl
Tel: 0031 (0)6-4151 2545
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