
                      

                    

Categorie:    Lifestyle, Wonen, Cadeau & Tips 
Minimaal vereist level: Talent en Wizard 
Blogpost vereisten:   Minimaal 400 woorden 
Verwijzende links: 2-3 
Type blog:  Inspiratie blog / Branded blog 
Kwaliteitseis: Do-follow links 
Looptijd: Doorlopend 

Meld je aan voor de opdracht via deze link. Vermeld 
het opdrachtnummer 182.10 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 ;) 

Hou jij ook van groen in je interieur, maar lukt het je maar niet om planten in leven te houden? Dan is deze 
opdrachtgever echt iets voor jou! Deze webshop is namelijk specialist in kunstplanten! Op de website vind je 
planten in allerlei soorten en maten. Ben je op zoek naar een groene kunststof plant, dan kun je bijvoorbeeld 
gaan voor de Bamboe of Ficus. Liever een frisse look in huis? Dan zijn de kleurrijke bloeiende kunstplanten 
misschien meer wat voor jou. En don’t worry, de planten lijken net echt! Want iets wat in het echt zo mooi groeit 
en bloeit, verdient het om met de beste kwaliteit en natuurgetrouwheid nagemaakt te worden. Dat is het 
uitgangspunt van deze opdrachtgever bij het maken van alle kleine en grote planten van kunststof. Dus ben jij 
een plantenkiller, maar ben je wel gek op groen in huis? Dan kun jij door deze opdrachtgever voortaan ook een 
echte urban jungle creëren in huis!  

Enthousiast geworden om voor deze opdrachtgever te schrijven? Dan zien we jouw motivatie voor deze opdracht 

graag tegemoet 😊   

Niveau eindklant: Webshop én showroom in Rozenburg / Meer dan 10.000 kunstbomen- en planten 
 op voorraad / Hoge kwaliteit / Niet van echt te onderscheiden 
Aantal reviews: 1800+ Reviewcijfer: 9,2 / 10 

Vergoeding: Zie je Blog Brains 
level 

Product testen/ontvangen:  Nee 
Beschrijving product:  N.V.T. 

Opdrachtnummer: 182.10

Omschrijving

Beloning Geïnteresseerd?

Vereisten

Project: specialist in kunstplanten

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

