
 

                      

 

                     

Categorie:    Wonen 

Vereist level:   Talent, Wizard of Elite 

Blogpost vereisten:   Minimaal 400 woorden 

Verwijzende links: 2 

Type blog:  Inspiratie blog / Branded blog 

Kwaliteitseis: Do-follow links 

Looptijd: Doorlopend 

 

Meld je aan voor de opdracht via deze link. Vermeld 

het opdrachtnummer 111.19 en waarom jij voor deze 

opdracht wil schrijven. 
 

Wanneer we meer inschrijvingen binnenkrijgen dan 

we zoeken zullen we een selectie maken. Je krijgt dus 

vanzelf te horen of je voor deze opdrachtgever mag 

bloggen! Indien je niet geïnteresseerd bent in deze  

opdracht, hoef je niet te reageren ;) 

 

Iedereen zich echt thuis laten voelen in hun eigen huis, zonder daar enorme budgetten voor vrij te hoeven 

maken. Dat is de missie van deze opdrachtgever! Thuis is geen plek, thuis is een gevoel. Jouw huis kan je een 

stukje rust, veiligheid en warmte bieden na een lange, stressvolle dag.  

Oorspronkelijk is deze opdrachtgever begonnen met alleen slaapuitrusting, maar inmiddels is dit uitgebreid 

naar een ruim assortiment aan meubels, verlichting, kindermeubels, kantoormeubilair en nog veel meer. Niet 

alleen een comfortabel bed, maar ook een leuke bank om met de hele familie op te zitten, een grote eettafel 

voor een heerlijk etentje met vrienden en stijlvolle lampen om een gezellige sfeer te creëren! 

 

Ben jij gek op interieur? Of wil je jouw oude huiskamer nieuw leven inblazen? De slaapkamer van de kinderen 

veranderen? Krijg je er misschien een kleintje bij? Ga je samenwonen? Of ga je juist op jezelf wonen? Dan zijn 

we voor deze opdracht op zoek naar jou! We zoeken bloggers voor de volgende onderwerpen: (stapel)bedden, 

kinderbedden, matrassen, kleine keukens en TV meubels. Geef bij je motivatie even aan waar je het liefst over 

wil schrijven. 

 

Niveau eindklant: Professionele webshop / Gratis bezorging / Betrouwbare materialen en praktische 

ontwerpen 

 

 

Vergoeding: Zie je Blog Brains 

level 

Product testen/ontvangen:  Nee 

Beschrijving product:  N.V.T. 

 

 

Opdrachtnummer: 111.19 

Omschrijving 

Beloning Geïnteresseerd? 

Vereisten 

Project: interieur webshop 

https://blogbrains.nl/verschillende-soorten-blogs/
https://blogbrains.nl/motivatie-opdracht/
https://blogbrains.nl/zo-schrijf-je-een-goede-motivatie/

