
                      

                    

Categorie:    Marketing social & sales, Ondernemen, Lifestyle 
Minimaal vereist level: Alleen Talent 
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 219.11 en waarom jij voor deze 
opdracht wil schrijven. 

Wanneer we meer inschrijvingen binnenkrijgen dan we 
zoeken zullen we een selectie maken. Je krijgt dus van-
zelf te horen of je voor deze opdrachtgever mag blog-
gen! Indien je niet geïnteresseerd bent in deze  
opdracht, hoef je niet te reageren ;)

Deze opdrachtgever is een specialist in alles wat plakt! Vinyl stickers, raamstickers, papieren stickers, witte 
stickers, fluoriserende stickers, etiketten op rol, losse stickers, stickervellen, noem het maar op. Via de ontwerp- 
module op de website kun je stickers bestellen in standaard vormen of je kiest voor een eigen ontwerp in een 
vrije vorm. Het formaat geef je zelf tot op de millimeter nauwkeurig aan. Laat je creativiteit de vrije loop, want 
ze bedrukken stickers in vrijwel alle soorten ontwerpen! Ze bedrukken stickers voor zowel bedrijven als 
particulieren. Je kunt stickers bijvoorbeeld gebruiken voor promotie en buitenreclame. 

Voor deze opdracht zijn we met name op zoek naar bloggers die de raamstickers of textielstickers in een artikel 
kunnen verwerken. Bij raamstickers kun je denken aan kleurrijke stickers om je ramen mee op te vrolijken. Of 
raambestickering voor je auto met bijvoorbeeld je bedrijfslogo. Textielstickers zijn geschikt om te plakken op 
kleding. Ze worden vaak gebruikt voor kortdurend gebruik op beurzen, vergaderingen en schoolreisjes. 
Kun jij hier wel iets me? Dan kijken we uit naar jouw motivatie voor deze opdracht! 

Niveau eindklant:  Ruim 30 jaar ervaring in de stickerbranche / Gratis advies / Gratis verzending 
Aantal reviews: 900+  Reviewcijfer: 9,2 / 10 

Vergoeding: Zie je Blog Brains 
level 

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

Opdrachtnummer: 219.11
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Beloning Geïnteresseerd?
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Project: Stickers
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