
KRACHTKITS-FESTIVAL
MAGAZINE + ONLINE EVENT

✓ Je krijgt een artikel van 3 à 4 pagina’s zodat 

je expertstatus in de verf wordt gezet en je jouw 

doelgroep kan inspireren met je verhaal, tips en 

tools en op het einde een verwijzing geeft naar je 

freebie en/of aanbod.

✓ Je mag een workshop of lezing geven van 30-45 

minuten op het online event rond het thema van 

je artikel zodat alles mooi aan elkaar aansluit en 

mensen jouw, je knowhow en aanbod leren kennen.

✓ meer bereik en zichtbaarheid

- bereik van alle deelnemers van het online festi-

val waar ook een replay van zal zijn en dus nog 

mensen kan bereiken.

- emaillijstgroei, groot deel van dat publiek zal 

inschrijven op jouw emaillijst via uitnodiging voor 

jouw freebie via Krachtkits-nieuwsbrieven

- Online zichtbaarheid op issuu-platform met een 

bereik van minstens 10.000 lezers

- op FB doen we een win-actie waar er elke week 

een prijs wordt verloot en mensen met een deelac-

tie kunnen winnen zodat ook jouw aanbod zicht-

baarheid krijgt op FB.

WAT VERWACHTEN WE VAN JOU? 

✓ Je bent een kinder-en/of oudercoach, therapeut, trainer, 

schrijver, opleidingscentrum, blogger of organisatie die 

ouders, leerkrachten en/of kinderen/jongeren ondersteunt 

en inspireert in het fijn samenleven en in hun welzijn.

✓ Je hebt een emaillijst. In het Kansmakers Premium Pro 

pakket moet je geen min. aantal adressen hebben. Zonder 

het pakket moet je voor een partnership min. 1000 mensen 

op je lijst hebben. 

 

✓ Je hebt of maakt een gratis waardevolle  

weggever op je site, bv een ebook of video.

✓  Je schrijft zelf het artikel (of als dat niet kan schrijven 

wij het) + je biedt concrete tips of tools over een boeiend 

onderwerp ivm je aanpak en knowhow en begeleiding.

 

✓  Je staat open voor begeleiding qua keuze onderwerp 

en indeling door Katrien De Keyzer, en dat je artikel wordt 

nagelezen en er eindredactie op gebeurt door onze eind-

redacteur. 

✓  Je maakt tussen 1 september en 16 oktober 2020 3 x op 

FB en 3 x via jouw nieuwsbrief reclame voor het magazine 

en het online festival in jouw netwerk

✓ Je maakt tussen 1 september en 31 oktober 2020 1 x op 

FB en 1 x via jouw nieuwsbrief reclame voor Kansmakers en 

met jouw affliatelink.

✓ Je geeft iets gratis weg, bv een sessie, een training, een 

boek,... zodat we dat op Facebook kunnen verloten met 

een win-actie.

WAT KRIJG JE?

✓ Jouw artikel en inspiratie in het mooi 

vormgegeven gratis online Krachtkits-mag-

azine en event. Zo bereikt jouw knowhow en 

zaak veel mensen uit je doelgroep

✓ Jouw aangeleverde foto(‘s) en tekst wordt 

mooi gelayout en wordt voorzien van mooie 

illustraties en/of fotocollage

✓ Eindredactie op jouw artikel

✓ Het magazine wordt verstuurd naar 

minstens 25.000 emailadressen

✓ Jouw artikel en gratis weggever wordt extra 

gepromoot in nieuwsbrief

naar ook minstens 25.000 adressen

✓ Co-creatie met het Krachtkits-team

interactie met gelijkgestemde coaches

/trainers/therapeuten/schrijvers/...

✓ Krachtkits maakt minstens 3 x op FB en 4 x 

via nieuwsbrief reclame voor het magazine/

event en 1 x voor jouw artikel en freebie speci-

fiek + in de media

✓ Je krijgt 10% op de verkoop van 

Kansmakers-paketten die via jouw affliatelink 

en klanten van jouw emaillijst komen. 

Lanceringsbonus: samen in het Krachtkits-team
DEEL JE KNOW HOW IN HET MAGAZINE & HET FESTIVAL EN GROEI IN BEREIK EN ZICHTBAARHEID

Lancering
magazine 
en event

17 oktober 
2020

Ter 
waarde 

van
499 euro
excl.btw

Het Krachtkits-team wil mensen verbinden. Zodat 

jij je expertise en knowhow kan delen met je doel-

publiek van ouders, leerkrachten, opvoeders en/of 

kinderen die op zoek zijn naar inspiratie, tools en 

herkenbare verhalen en samen gaat voor die brood-

nodige positieve verandering in onze sameleving. 

Het gratis online live event: Het Krachtkits-festival 

is voorzien op 17 oktober 2020, gelijktijdig met de 

lancering van de tweede editie van het gratis online 

Krachtkits-magazine. Het zou super zijn jou hierbij 

te hebben! Hieronder lees je meer info en enkele 

afspraken en voorwaarden.


