
INFLUENCER  
MARKETING

#Ontdek wat Influencer marketing voor u kan betekenen 



#1 #2

#4

De juiste influencer
Dit is onze job, bepaalt het 
succes van uw campagne.

Awareness of Sales
Strategie bepaalt de richting.

Uw ideale doelgroep
Hun volgers zijn uw toekomstige 
klanten.

Waar ook ter wereld
Vertrouwen omwille van lokale 
influencers.
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#5 Value for money
Je weet perfect wat je mag 
verwachten binnen je budget.

#6 Uitstekend rendement
6,3 x hoger rendement dan 
digitale advertenties.



Wie 
zijn wij

Marketeers met een passie 
voor lead generation 
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“Specialisatie Influencer marketing”



• Vinden van relevante influencers

• Weten welke doelgroep de influencer beïnvloedt.

• Campagne briefings opmaken, uitsturen en 
opvolgen.

• Meten is weten, ROI bespreking na campagne.

#Wat 
doen wij



#WAT MAAKT ONS ANDERS 

INZICHT

Marketing en sales 
geven een inzicht op 

maat.

ERVARING

Onze ervaring biedt 
professionalisme en 

vakkennis.

NETWERK
Ons internationaal 

netwerk laat toe voor elk 
budget een oplossing te 

genereren.



•Eerlijke influencer 
vergoedingen overeenkomen. 

•Duidelijke afspraken inzake 
opleveringen en vergoedingen. 

•Controle behouden over de 
campagne publicaties.

• Rapporteren van 
publicaties en resultaten 

• De ROI van influencers 
aantonen

#SAMENWERKING

#Tijdens

#NA



“Influencer marketing is een strategie 
met hoog rendement omwille van 

“vertrouwen en geloof in de content”

Manuel Houthooft



Branches

Waar wij actief zijn
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532 million users

2,32 billion users

500 million users

1.9 billion users

330 million users

1 billion users

#TOP SOCIAL NETWORKING SITES

#4  
QZONE

#1  
FACEBOOK

#5  
TIKTOK

#2  
YOUTUBE

#6  
TWITTER

#3  
INSTAGRAM



Influencer platformen
Wij werken met de beste influencer platformen ter wereld. Elk platform 

is onderzocht en getest op waarheidsgetrouw en performantie.
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# CONTENT IS KING



BUDGET & RENDEMENT
6,3 x hoger rendement dan betalende digitale advertenties. 

Uw budget kan op diverse manieren geïnvesteerd worden, doch via onze 
tools kunnen we het resultaat al op voorhand bij benadering voorspellen
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300,000 geïnteresseerden

Big numbers maken het verschil



#THANKS

Here you can talk a bit 
about this person

www.newlead.be


