
BURO DERTIG - MALOU TE WIERIK
 

INFLUENCER MARKETING
- DE ROL VAN SOCIAL MEDIA EN
DE IMPACT OP JONGEREN



Buro  Dertig   is  opgericht  door  Floor  van  den  Elsen  en  Malou  te  

Wierik ,  eventplanners  en  creatieve  content  marketeers .  Wij  

geloven  in  de  kracht  van  verhalen  wanneer  deze  op  de  juiste  

manier  verteld  worden .    





SOCIAL  MEDIA

GEBRUIK  IN

DE  SPOTLIGHT

HOERA ,  JE  

WEET  NU  

IETS  MEER .  

GA  ZELF  AAN  

DE  SLAG !

I N  3 5  M I N U T E N :

INSPIRERENDE  

VOORBEELDEN

TIPS  & TRICKS





OVER HET ONDERZOEK
 

Brits  onderzoek  -  Universiteit  van  Oxford

Meer  dan  12  duizend  jongeren  vulden  een

vragenli jst  in  gedurende  8  jaar

Vragen :  social  media  gebruik ,  hun  welzijn  op

verschil lende  vlakken  >> schoolwerk  tot

vriendschap



' 'Er  wordt  makkeli jk  paniekerig  gedaan  over

jongeren  die  te  veel  op  sociale  media  zouden  zitten .

Vaak  worden  de  negatieve  kanten  benadrukt ’ ,  zegt

onderwijswetenschapper  Casper  Hulshof  van  de

Universiteit  Utrecht  aan  de  telefoon .  Dat  is  vooral

gebaseerd  op  de  onderbuik ,  in  werkeli jkheid  is

weinig  bekend  over  de  effecten  van  sociale  media

op  ons  welzijn ' '

ONDERWIJSWETENSCHAPPER  CASPER  HULSHOF  -

UNIVERSITEIT  UTRECHT



FIT  WITH  MARIT  -  FITGIRL  



TATJANA  ALMULI  -  KNAP  VOOR  EEN  DIK  MEISJE  



POSITIEVE KANT VAN
SOCIAL MEDIA
 
Hoe  kan  je  social  media  inzetten  om

jongeren  te  bereiken  en  te  activeren? 

 

>> via  influencers  /  influencer

marketing



STEL JE VOOR AAN JE
BUURMAN/VROUW
 
Vertel  over  je  leukste  culturele  activiteit  die  je

onlangs  hebt  bezocht !

 



INFLUENCER MARKETING =
HOT
 



MAAR WAT IS INFLUENCER 
MARKETING? 
 
Inzetten  van  influencers  -  bloggers ,  vloggers ,  

Instagrammers  -  om  je  verhaal  te  vertellen  en  zo  

een  (nieuwe)  doelgroep  te  bereiken

 

Mond-tot-mondreclame

 



VOORAL VIA: 
 



FACTS & FIGURES: 

INFLUENCER MARKETING HEEFT ZICHZELF BEWEZEN

80% van  de  millennials  geeft  aan  géén  aankoop  te  doen

zonder  een  online  recensie  te  lezen .

Van  alle  internetgebruikers  gelooft  33%  advertenties ,

tegenover  81%  van  de  gebruikers  die  vertrouwen  op  het

advies  en  de  informatie  van  (populaire)  bloggers .

Gebruikers  zijn  71%  meer  geneigd  om  iets  te  kopen  wanneer

het  wordt  aanbevolen  door  influencers ,  dan  via  een

advertentie .

In  Nederland  werd  er  in  2018  naar  schatting  tientallen

miljoenen  euro 's  uitgegeven  aan  influencer  campagnes ,

volgens  onderzoek  van  de  NOS .



Influencer  marketing  

is  geen  celebrity  

marketing

 







Influencer  marketing  

en  de  culturele  

sector  =  match  made  

in  heaven

 



LOUVRE - THE CARTERS: APESHIT



IN 2018: 10,2 MILJOEN BEZOEKERS

 

MEER DAN DE HELFT VAN DE BEZOEKERS VAN HET LOUVRE

IS JONGER DAN 30

 

SPECIALE TOURS LANGS DE KUNSTWERKEN TE ZIEN IN

VIDEOCLIP APESHIT. 







VLOGGERS - MY DAILY SHOT OF CULTURE



MUSEUMNACHT

Museumnacht  laat  influencers  een  eigen  route  uitstippelen  en  doen  

verslag



CULTUUR INFLUENCERS



BINGO BATTLE - MUSEUM TV EN CJP



S T E L L I N G E N

1 .  Initiatieven  als  Bingo  Battle  bieden  een  vervormd  beeld

van  een  museum  en  zullen  uiteindeli jk  niet  bijdragen  aan

museumbezoek  door  jongeren

 

2 .  Social  media  is  een  te  plat  middel  om  de  inhoud  van

kunst  en  cultuur  over  te  brengen

 

3 .  Docenten  dienen  zich  beter  te  verdiepen  in  de

belevingswereld  van  leerl ingen  en  hun  social

mediagebruik

 



INFO@BURODERTIG .NL

06-12480109

 

SOCIALS :  @BURODERTIG

V R A G E N ?

 

B E L  O F  M A I L

O N S !




