Bureau bart
socials, website, concept en content creatie en meer

BUREAU BART

Hartstikke leuk, die promoties bij Barts Boekje. Met veel liefde vertellen we op 'Bart'
over jullie merk en alle bijbehorende USP's, daar zijn we goed in. Waar we óók goed
in zijn is beeldvorming creëren. Een nieuwe brand message. Nieuwe content voor
de website. Prachtige plaatjes. Nieuwe creatieve ideeën. Allemaal voor jullie eigen
merk en eigen kanalen, zonder gebruik van het Barts Boekje platform.
Maar misschien kunnen we je ook een handje helpen met Social Media? Of zelfs
beter nog: naast het aanleveren van content (een 'platte' samenwerking) is het
mogelijk om een Instagram Takeover te doen. We maken een slim plan dat ook
nadat we het account 'teruggeven' gemakkelijk doorwerkt. Let wel: dit is een stuk
uitgebreider dan het op het eerste oog lijkt: in het verlengde leveren we een instamini-cursus inclusief tips & tricks, verschillende inzichten en tools.
Met woorden toveren doet Team Bart al ruim 9 jaar. Een nieuwe Tone of Voice,
revamp van website-copy, een paar oneliners of slogans om u tegen te zeggen?
Team Bart is je man.

A LA BART

EEN MOOI PLAATJE
Unieke foto's inclusief edits - Kosten: €4.000 per 20 foto's
PIMP MY WEBSITE
Ontwikkeling + projectbegeleiding (o.a. het briefen van externe partijen zoals developers) - €15.000,NB: dit is exclusief specifieke wensen die out of pocket kosten met zich meebrengen
SOCIAL ADVERTISING
Opzetten advertentie account, pixel implementatie, opzetten targetting - eenmaling € 750,Boosten page posts + bijhouden lopende campagne - € 1.000,- per maand
Maandelijks edia budget social advertising - we adviseren om hier € 750,- voor te reserveren
INSTAGRAM TAKEOVER
Inclusief mood board, user guide, foto's, edits, teksten en andere content
Kosten: € 4.000 per maand voor 3 maanden of € 3.250 per maand voor 6 maanden
PICK & MIX
Je wilt liever een social media campagne op Barts Boekje in combi met alleen website foto's? Maar
natuurlijk. Of je wilt zowel een Instagram Takeover als 6 maanden campagne in plaats van 3? Gaan we
regelen. Dit fungeert als gesprekskapstok en zijn bewezen succesvolle formules, maar dat betekent
natuurlijk niet dat er geen andere mogelijkheden zijn. Pick & mix dus, wij helpen je graag.

BEEN THERE, DONE THAT

Voor een aantal uiteenlopende merken zijn we reeds als Bureau Bart aan de slag gegaan.
Een handjevol voorbeelden:

DE BIJENKORF
Voor de Nederlandse Bijenkorf maakten we een 7-tal krantjes voor de 7 Bijenkorf steden. Deze krantjes werden
verspreid onder hotels in die 7 steden en stonden vol met de leukste dingen om te doen per stad.
AUPING
Samen met Auping selecteerden we een aantal Nederlandse vakantiehuizen en richtten samen met hen
de slaapkamers in die vanaf het moment van lancering het stempel 'by Auping & Barts Boekje' dragen.
DON'T TELL MUM
Social media take-over en advies + de creatie van de Don't tell Mum mascotte
VOLVO
"Groetjes uit 2020" - voor Volvo lanceerden we een campagne met een door consumenten zelf
nog te customizen plattegrond van Nederland met geillustreerde plaatjes van plekken die wél konden
(en mooie herinneringen oproepen) in 2020.

WANNEER ALLES NIET GENOEG IS
SOMS MOET JE GEWOON BIJ HET BEGIN BEGINNEN

Je bent net een nieuw bedrijf gestart (welkom, mede-ondernemer), je hebt je marketingteam ontslagen omdat ze voor de 15e
keer met hetzelfde niet-werkende plan kwamen, je business is ineens booming, maar je social media houdt het niet bij of
bestaat niet. Je hebt besloten dat je een boek wilt gaan publiceren. Of je wilt een influencer campagne met 10 influencers
starten. Dan moet je echt even naar de tekentafel alvorens de volgende stap te (onder)nemen.
Die tekentafel, dat zijn wij.
Wij gaan aan de hand van je wensen en duidelijke doelstellingen aan de slag om een dijk van een plan voor je uit werken.
Naast onze eigen jarenlange ervaring in de marketing & mediabranche gebruiken we hier meerdere professionals voor uit ons
relevante netwerk: fotografen, designers, content creators: whatever is needed.
We gaan een traject in waarbij we de zaken zo aanpakken, dat jij en je team de zaken heel gemakkelijk weer over kunnen
pakken. Aan het eind van ons avontuur samen, heb jij niet alleen een prachtplan en de eerste stappen al gezet, maar kun je nog
jaren voortborduren op de gemaakte opzet.
Meer weten over wat Bureau Bart voor jouw bedrijf kan doen? Maak dan een afspraak voor een kennismakingsgesprek.

over Barts Boekje

FACTS & FIGURES

REACH
200.000 website bezoekers per maand op Barts Boekje and counting
65.000 loyale Instagram followers op @bartsboekje (gemiddeld bereik per story is 10K)
Nieuwsbrief 15.000 subscribers
DOELGROEP
Geslacht: Vrouw (66%), Man (34%)
Leeftijd: 30 t/m 55 jaar
Welstand: modaal tot bovenmodaal (A/B)
Gezinsfase: YUP-pen en jonge gezinnen
Woonsituatie: (Groot)stedelijk
Interesse: reizen, uitgaan, interieur, mode, beauty - the good life
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Alle prijzen zijn exclusief btw. Op al onze voorstellen, offertes, overeenkomsten en opdrachtbevestigingen zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Deze algemene voorwaarden staan op onze website: www.bartsboekje.com/algemene-voorwaarden.

