ME DIAK IT
conscious curated ––

Claire’s maandelijkse newsletter
met een gecureerde selectie aanraders
voor een bewuste en duurzame lifestyle,
consciously curated.

AB O U T

In de conscious curated newsletter komen mijn liefde voor
persoonlijke groei, minimalisme, duurzaamheid, boeken en
fashion samen.

Met een achtergrond in Fashion & Branding (Amsterdam
Fashion Institute) ontdekte ik de wereld van slow fashion, de
connectie met minimalisme en mijn interesse in persoonlijke
groei. Ik besloot over deze ‘reis’ te schrijven op growthinkers en
deze content samen met gecureerde aanraders te delen in een
newsletter. Ik geloof in het ‘less is more’ principe, heb een zwak
voor esthetiek en wil laten zien dat style en sustainability heel
goed samen kunnen gaan.

Claire Wouters
–– communicatie en conscious curator

CO NT EN T N E WS L E TTE R

C U RATE D

STYLE

JOBS

Aanraders op het gebied van persoonlijke

Stijlvol én duurzaam? Dat kan! Gecureerde

Een kleine selectie van creatieve en duurzame

groei en duurzaamheid. Denk aan boeken,

fashion en lifestyle items met een specifiek

jobs waarmee je impact kunt maken en die ik

documentaires, podcasts, artikelen, websites,

thema. Als inspiratie voor nieuwe merken en

mijn vrienden zou aanraden.

apps, events, lifestyle producten, pre-loved

producten of voor je eigen kledingkast.

stores etc.

P EOP L E
Bereik 2300+ bewuste vrouwen die duurzame keuzes willen
maken.

Promoot jouw product of service bij een bewuste doelgroep
die zich vanuit een intrinsieke motivatie wil laten inspireren
met duurzame aanraders. Mijn trouwe volgers bestaan uit
vrouwen (25-45 jaar) die nieuwsgierig zijn naar een bewust
en duurzaam leven, voor zowel werk als privé.

NE WS L E TTE R

Newsletter
2.4K subscribers

Gemiddeld bereik totale newsletter

Unique open rate (o.b.v laatste 10 campagnes)
57%

Unique click rate (o.b.v laatste 10 campagnes)
22%

Frequentie
Elke 1ste van de maand

Bekijk hier de algemene voorwaarden.

INSTAG RAM

Instagram
2.3K followers

Gemiddeld bereik sponsored content

Instagram post
1750 views per post

Instagram story
1000 views per story

T EST I MO N I A L S

Easy on the eyes, belangrijke en mooie content. De enige
nieuwsbrief waar ik mij niet voor afmeld. Of eigenlijk andersom:
waar ik mij bewust voor heb aangemeld. — Eki

Ik wil je bedanken voor je fijne newsletters! Het helpt mij heel
erg bij het maken van duurzame keuzes. — Maaike

Wauw, wat heb je altijd weer mooie tips! Ik heb naar aanleiding
van je nieuwsbrief een paar oorbellen en een bikini besteld, die
zocht ik allebei nog ‘groen’. — Charlotte

S P ONS ORE D P RODUCT
Een vermelding van jouw product / service in de ‘curated’
categorie met een beeld, de merknaam, een link en een
uitgebreide tekst.

Titel

1-2 woorden

Ondertitel

categorie: bv. product / service / merk

Beschrijving

bodytekst van max. 450 tekens

URL

link naar product / service / merk

Beeld

liggend .jpg 1500 x 1000 pixels 300 dpi
passend bij visuele stijl of custom made

* Vermelding in newsletter
* 1 exclusieve plek
* Vermelding in 1 Instagram post
* Vermelding in 1 Instagram story

S P ONS ORE D STYL E
Een style overview met uitsluitend kleding en accessoires
van jouw merk of webshop. Op basis van de collectie maak
ik een selectie.

* Vermelding in newsletter
* 1 exclusieve plek
* Vermelding in 1 Instagram post
* Vermelding in 1 Instagram story

S P ONS ORE D JOB +
Een vermelding van jouw vacature bovenaan de ‘jobs’
categorie met een beeld, de merknaam, de functie titel, een
link naar de vacature en een uitgebreide tekst.

Titel

bedrijfsnaam

Ondertitel

functie titel (zo kort mogelijk)

Beschrijving

bodytekst van max. 450 tekens

URL

link naar vacature

Beeld

liggend .jpg 1500 x 1000 pixels 300dpi
passend bij visuele stijl

* Vermelding in newsletter
* Vermelding in 1 Instagram story
* 1 exclusieve plek

S P ONS ORE D JOB L INK
Een vermelding van jouw vacature onder het kopje ‘other
jobs’ met de merknaam, de functie titel, de locatie, een link
naar de vacature en de inhoud van de baan in één zin.

Titel

bedrijfsnaam

Ondertitel

functie titel + locatie

Beschrijving

bodytekst van max. 150 tekens

URL

link naar vacature

* Vermelding in newsletter
* 3 plekken

CO N TACT
Ben je benieuwd naar de mogelijkheden?

Claire Wouters
info@growthinkers.nl

