
✓ Alle promotie en de salespagina, hosting wordt 
door Krachtkits gedaan.

✓ Jouw artikel en gratis weggevers wordt 2 x extra 
gepromoot in nieuwsbrief naar ook min. 25.000 
adressen

✓ Co-creatie met het Krachtkits-team: interactie, 
krachten en netwerken bundelen met gelijkgestemde 
coaches /trainers/therapeuten...

✓ Krachtkits maakt minstens 6 x op FB en 6 x via 
nieuwsbrief reclame voor het festival/magazine/inspi-
ratiedag en 3 x voor jouw artikel en freebie specifiek 
+ in de media

✓ meer bereik en zichtbaarheid
- bereik van alle deelnemers van de online events 
waar ook een replay van zal zijn en dus nog mensen 
kan bereiken.
- emaillijstgroei, groot deel van dat publiek zal in-
schrijven op jouw emaillijst via uitnodigingen voor 
jouw freebie via Krachtkits-nieuwsbrieven
- Online zichtbaarheid wereldwijd op issuu-platform 
waar het online magazine op staat 
- op FB doen we een win-actie waar er elke week 
een prijs wordt verloot en mensen met een deelactie 
kunnen winnen zodat ook jouw aanbod zichtbaarheid 
krijgt op FB.

✓ Een partnerplan waar al onze afspraken en planning uit-

gebreid staan beschreven (oa. aanlevering van teksten, ...)

WAT VERWACHTEN WE VAN JOU? 

✓ Je bent een coach, therapeut, trainer, opleidingscentrum

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 moet je 

geen min. aantal adressen hebben. Zonder pakket is er voor een 

partnership min. 1000 mensen op je lijst nodig.

 

✓ Je hebt of maakt een gratis waardevolle weggever op je site, 

bv een ebook of video. en heb een inschrijfpagina.

✓  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 stelt je 10 à 15 minuten voor tijdens het webinar dat door ons 

wordt gehost. En op de inspiratiedag geef je een online workshop 

rond jouw thema/artikel van 45 minuten.

✓  Je maakt tussen 15 december 2020 en 28 januari 2021 

2 x op FB en 2 x via jouw nieuwsbrief reclame voor het Kracht-

kits-festival in jouw netwerk

✓  Je maakt tussen 1 februari en 15 maart 2021

2 x op FB en 2 x via jouw nieuwsbrief reclame voor het Kracht-

kits-magazine in jouw netwerk

✓  Je maakt tussen 15 februari en 17 maart 2021

2 x op FB en 2 x via jouw nieuwsbrief reclame voor de 

online Krachtkits-inspiratiedag in jouw netwerk

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

zodat we dat op FB kunnen verloten met een win-actie.

Samen naar meer bereik en groei via Krachtkits
INSPIREER GEZINNEN EN SCHOLEN NAAR MEER FLOW, VERBINDENDE COMMUNICATIE EN RUST

Start
januari

2021

Ter 
waarde 

van
499 euro
excl.btw

Krachtkits wil mensen verbinden en elkaar upliften. Zodat 

jij je expertise en knowhow kan delen met je doelpubliek 

van ouders, leerkrachten, opvoeders en/of profession-

als die op zoek zijn naar inspiratie, tools en herkenbare 

verhalen en samen gaat voor die broodnodige positieve 

verandering in onze samenleving. 

Het Krachtkits-festival is een 10-daags festival in januari 

met een webinar, en 10 dagen telkens een expert en weg-

gever in de kijker. 

Het magazine komt uit op 15 februari en de online 

inspiratiedag met tal van workshops gaat door op 

17 maart 2021. Het zou super zijn jou hierbij te hebben! 

Dit aanbod en deze voorwaarden geldig bij aankoop tot en met 30 november 2020

IN 3 GROEISTAPPEN 

1. Het Krachtkits-festival is een 10-daags online festival 
(give-away) dat loopt in januari en waar de 10 pro-
fessionals allemaal op hun manier bijdragen tot meer 
rust en flow in gezinnen en scholen. Telkens wordt een 
expert en weggever in de kijker gezet en als afsluiter 
doen we op 28 januari s’avonds een gezamelijk webinar. 

✓ Alle promotie en de salespagina en de hosting van 
webinar wordt door Krachtkits gedaan.

2. Het online Krachtkits-magazine (minstens 68 pag.) 
komt uit op 15 februari 2021 en zal ook daarna verder 
verdeeld worden. Het is gratis te lezen mits inschrijven 
met emailadres. Met daarin:

✓ Jouw artikel (3 à 4 pagina’s) en inspiratie in het 
mooi vormgegeven gratis magazine. Zo bereikt jouw 
knowhow en zaak veel mensen uit je doelgroep

✓ Jouw tekst wordt begeleid qua invalshoek, gelayout 
en voorzien van mooie illustraties en/of fotocollage. 
We kunnen zelf foto’s voorzien bij jouw artikel of je 
levert zelf foto(‘s) aan. + Eindredactie op jouw artikel

✓ Het magazine wordt verstuurd naar 
minstens 25.000 emailadressen

3. De online Krachtkits-inspiratiedag met tal van work-
shops gaat door op 17 maart 2021. Daar kan jij een 
workshop van 45 minuten geven en aansluitend wordt 
je aanbod ook gepromoot. 

WAT KRIJG JE?


