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In deze gids deel ik

mijn tips!

Bij Brandbassador verdien je als lid
geld met het uitvoeren van missies
voor diverse merken. Aanmelden is
volledig gratis.

Je hoeft niks zelf te kopen en kunt
geld verdienen met onder andere
het delen van kortingscodes, het
maken van stories of het liken van
content.

Je kiest zelf voor welke merken je
werkt en hebt geen verplichtingen.

IN  HET KORT

Heel veel. De bekendste en meest
populaire zijn Hunkemoller, NA-KD,
Ideal Of Sweden en Desenio.

WELKE MERKEN Z IJN L ID?
info@miraennen.nl
EMAIL

@miraennen
INSTAGRAM

www.miratells.nl
WEBSITE



Kies de merken waarvoor je gaat
werken slim. Zo veel mogelijk merken
kiezen, heeft geen zin op de lange
termijn. Kies de merken die bij jou
passen en waar je zelf ook zou
winkelen. 
Geloofwaardigheid = key

Bij het promoten van merken is
het essentieel om het op de juiste
manier aan te pakken. Een
change of plans kan elke maand
honderden euroś verschil maken.

Het allerbelangrijkste is om eerst
verbinding aan te gaan met je
volgers en niet lukraak gaan
proberen ze iets te verkopen.

Waarom zouden ze via jou iets
kopen? Omdat ze een (online)
band met je hebben. Focus je
daar dus eerst op. Als dat in orde
is, kun je aan de slag met
promoten.

Wil jij commissie verdienen met je
nieuwe badpak of een tof
telefoonhoesje? Zorg er dan voor dat
je volgers jouw aankoop na het zien
van je foto móeten hebben. Ga voor
een creatieve foto van hoge kwaliteit.

Ook je boodschap is heel belangrijk.
Lok je volgers in je tekst en drop niet
altijd zomaar een kortingscode. Leg ze
uit waarom jij het product met zo veel
plezier gebruikt of graag wilt hebben
en verleid ze zo tot een aankoop.

Story telling doet wonderen. In een
post heb je hier al ruimte voor maar in
stories kun je helemaal los gaan.
Vertel een verhaal rondom jouw
product en neem je volgers in
meerdere stories mee.
Bijvoorbeeld het bestelproces, de
unboxing en daarna het gebruik. Wees
creatief en laat je volgers meedenken;
interactie loont.

Hoe promoot je
op de juiste
manier?

KIES JE MERKEN

CONTENT

BOODSCHAP

MAAK ER EEN VERHAAL VAN

Nog geen lid?
Meld je aan via deze link.

https://api.brandbassador.com/s/dqdcn2


Goede en logische vraag.

Je kan natuurlijk heel veel
interesse in merken hebben
zonder dat je er iets van in huis
hebt. Soms loont het om iets aan
te schaffen; met de juiste
promotie verdien je dat dubbel en
dwars terug.

Wellicht wil je eerst even zonder
product oefenen met promoten of
heb je de financiële middelen niet
om iets aan te schaffen.

Een eigen ervaring werkt vaak wel
beter maar het is zeker niet
onmogelijk om zonder eigen
producten geld te verdienen met
Brandbassador.

Deel de items die je graag wilt hebben
met je volgers en vertel wat je er zo
tof aan vindt. Laat je volgers
eventueel meestemmen op hun
favoriet.

Door content te delen van de merken,
kun je je volgers zeker inspireren.
Sterker nog; op Brandbassador vind je
regelmatig missies waarbij je met het
delen van merkcontent geld of
giftcards kunt verdienen.

Regelmatig vind je in Brandbassador
missies waarbij je een product krijgt in
ruil voor content. Maak daar gebruik
van, ook als het niet je meest favoriete
item van het merk is (het moet
natuurlijk wel bij je passen). Op deze
manier kan je in elk geval beginnen
met het maken van content voor het
merk en je verdiende geld of giftcards
uitgeven aan een nieuw product.

Hoe kan ik
promoten zonder
dat ik zelf iets van
de merken heb?

DEEL JE WISHLIST

DEEL CONTENT

FREEBIES



Dat kan!

Om bloggers, influencers of
ondernemers een handje op weg
te helpen, heb ik onder andere het
adviesgesprek in het leven
geroepen.

Voorafgaand aan dit gesprek doe
ik een uitgebreide scan van je
Instagram account óf website en
vul jij een vragenlijst in.

Tijdens het gesprek krijg je van mij
uitgebreide feedback op je
account. Ik kijk hierbij vooral naar
wat jij wilt bereiken, wat jouw
wensen zijn en waar ik denk dat
kansen liggen.

Na de feedbackronde mag jij mij
al je vragen stellen over
Instagram, online ondernemen en
online geld verdienen.

In 45 minuten beantwoord ik al je
vragen, krijg je feedback en kun je een
knallende start maken.

Heb je een blog waar je meer mee wilt
verdienen of wil je gaan bloggen. In
deze online training ga je zelfstandig
aan de slag met mij als hulplijn. 

Wil je meer leren
over online geld
verdienen en
online groeien?

ADVIESGESPREK €75

BOOST JE BLOG €47

VRAGEN?

Wil je meer informatie of een
vrijblijvend gesprek om te kijken of we
een match zijn? Stuur gerust een
mailtje naar info@miraennen.nl.

Succes met promoten!

BUSINESS BOOST €2000
Wil je echt knallen en heb je zin om je
100% in te zetten voor het opbouwen
of uitbreiden van jouw onderneming.
In het halfjaar traject gaan we
wekelijks samen aan de slag om jouw
droom waar te maken: fulltime online
ondernemen!


