helpt jouw liefde te delen
een product van

Aangenaam, wij zijn
jebenteenschat.nl
Jebenteenschat.nl helpt je jouw liefde te delen. We helpen je om te zeggen ‘ik hou
van je’ en te laten zien dat je om iemand geeft. Omdat we geloven dat de wereld
mooier wordt als we dat regelmatig tegen elkaar zeggen. Omdat een regelmatige ‘ik
hou van jou’ je relatie levendig houdt. Het herinnert je er aan hoe belangrijk je voor
elkaar bent, dat je geschiedenis én toekomst hebt samen. Laten we de liefde vieren
en bouwen aan duurzame relaties.

Wie zijn wij?
‘Weet jij nog een leuk cadeautje om m’n vriendin te geven voor d’r
verjaardag?’ ‘Heb jij een goed idee voor een originele date?’
Met een brein dat alle kanten op vliegt en graag ronddoolt in de creatieve
krochten van het internet, helpt Jorieke haar omgeving vaak op weg. Maar
ze miste een online plek waar dit bij elkaar komt. Een plek waar je
inspiratie op kunt doen om te zeggen: je bent een schat!

Jorieke de Fretes

In het voorjaar van 2021 haakte Jessica aan als contentmaker. Samen
bouwen we met veel liefde aan het succes van jebenteenschat.nl.
Jessica Laanstra

Hoe wil je je liefde
delen?
Wie Jebenteenschat.nl komt op een inspirerende
homepage, die oogt als een online magazine. Kijk je
verder, dan zie je de onderverdeling in drie categorieën:
1. Ik wil iets geven
2. Ik wil iets maken
3. Ik wil iets doen

Ik wil iets geven
Sokken, bloemen of een geurtje: écht origineel
is het niet. Je zoekt een persoonlijk geschenk,
een cadeau voor een man of juist een cadeau
voor een vrouw. Je zoekt een leuk cadeau
waarmee je liefde kunt uiten en tegelijkertijd
iets moois kunt geven. Jebenteenschat.nl geeft
je fijne tips voor originele cadeaus uit binnenen buitenland.

Ik wil iets maken
Je handen jeuken, je wilt iets maken waarmee
je je liefde kunt uitdrukken. Iets persoonlijks,
vanuit je hart en handgemaakt. Iets wat niet al
te ingewikkeld is, maar met een vleugje van
jouw creativiteit. Jebenteenschat.nl geeft je
leuke diy’s die voor iedereen haalbaar zijn.

Ik wil iets doen
Een leuk idee voor eerste date, een originele
activiteit voor een tweede date of misschien
wel voor je 400e date. Samen schaatsen, een
eigentijds LEGO-pakket bouwen of je skills als
thuisbarista oefenen. Het zijn misschien niet de
dingen die als eerste in je op komen als je een
date plant. Met een paar klikken op
jebenteenschat.nl plan jij jullie volgende
romantische, hilarische of onvergetelijke date!

Doelgroep
Jebenteenschat.nl richt zich op een eigentijdse, frisse doelgroep. De mensen die wars
zijn van het mierzoete en gebaande paden, maar op een creatieve en originele manier
hun liefde willen delen.
mannen en vrouwen
25 - 40 jaar
MBO/HBO/WO opgeleid
actief op Facebook, Instagram of Pinterest
op zoek naar nieuwe originele impulsen
vind het leuk om zelf iets te doen, maar wil tegelijkertijd ontzorgd worden
een actief sociaal leven, waarin je soms moet zoeken naar ruimte voor elkaar

Martin & Janneke
Onze modellen voor de lanceringscampagne zijn uit
het hart van de doelgroep gegrepen. Hij heeft een
soundstudio, zij werkt als trainingsacteur. Ze zijn
bijna tien jaar samen. 'Soms wil ik laten weten dat ik
haar waardeer om wie ze is, maar in de
beslommeringen van alledag komt het er niet van.',
aldus Martin. Janneke: 'Ik vind het leuk om een leuke
date te plannen, om tijd apart te maken voor elkaar
en iets nieuws te doen.'

Doe mee: plaats een advertorial
Ook jouw merk kan profiteren van dit platform vol liefde. Dit kan door een
advertorial te plaatsen. Een advertorial oogt als een normaal artikel, met
bovenaan een extra label 'gesponsord' en de merknaam met een linkje.
Het artikel loopt mee in het reguliere stramien van jebenteenschat.nl. Je bereikt
heel gericht het publiek dat op zoek is naar iets liefs om te geven, te doen of te
maken. Jouw product voldoet daarom altijd aan die voorwaarde.
Een voorbeeld is het artikel van TeaFreaks. Eigenaar Marlies: 'Dit is een mooie
manier om mijn thee onder een bredere doelgroep onder de aandacht te
brengen.'

5 redenen voor een advertorial
1. Het thema liefde is doorlopend actueel en kent urgentie
2. De doelgroep is op zoek naar één platform voor inspiratie en nieuwe
ideeën en vindt dit op jebenteenschat.nl
3. Jouw merk is zichtbaar onder een brede doelgroep
4. Jouw merk staat tussen andere eigentijdse merken
5. Jouw merk gaat minimaal 1 keer mee in alle social kanalen en in de
maandelijkse mailing van jebenteenschat.nl.

Hoe werkt een advertorial?
Je levert uitgebreide tekst en beschrijving van je product of dienst aan. Dat mag
een lopende tekst zijn, maar ook een factsheet of verschillende stukjes zijn goed.
Wij schrijven op basis van jouw input een lekker leesbaar artikel.
Beeld:
Je levert een beeld op hoge resolutie aan in 16:9-formaat in de stijl van
jebenteenschat.nl
Je stuurt ons een sample van jouw product, zodat wij het kunnen
fotograferen in de stijl van jebenteenschat.nl
Je ontvangt een voorbeeld van het artikel en de social posts.
Na jouw goedkeuring plaatsen wij het op het afgesproken moment online.

Het prijskaartje
Je kunt kiezen hoe lang je advertorial online is. Sommige producten lenen zich voor
een korte periode (denk aan kerst of Moederdag), andere zijn tijdloos. Daarom
hebben we drie pakketten.
Artikel

Social posts Nieuwsbrief Duur

Prijs

Kort maar krachtig

1 keer

1 keer

2 maanden

295

Half jaar is goed

3 keer

2 keer

6 maanden

495

Doe maar een jaar

6 keer

4 keer

12 maanden

795

Doe je mee?
We kijken uit naar een leuke samenwerking met jouw mooie merk. Neem contact met
ons op om door te praten over de mogelijkheden.
Jorieke de Fretes
jorieke@jebenteenschat.nl
06 30 58 57 80

jebenteenschat.nl is een product van
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