
‘GROTER ONLINE BEREIK, 
MEER RENDEMENT!’
Serkan en Diana, bloemist



GRATIS PROMOTIE
DOOR INFLUENCERS!

Boordevol interieurinspiratie 
voor groenliefhebbers

Jonge consumenten worden dagelijks beïnvloed in hun aankopen, door wat ze 

online te zien krijgen. Om hen bloemen en planten te laten kopen, is het belangrijk 

dat deze regelmatig voorbij komen op hun tijdlijn. Plantion werkt samen met 

influencers die hun volgers inspireren met de nieuwste trends op het gebied van 

bloemen en planten. Daar kun jij ook gebruik van maken! Plantion koppelt je aan 

een influencer die enthousiaste blogs over jouw producten zal gaan schrijven op het 

speciale platform Taste the Green. 

Met al hun volgers heb je al snel een groter online bereik. Dat zijn natuurlijk extra 

potentiële consumenten. Meedoen is eenvoudig en kosteloos!

✔ CREEER EEN GROTER ONLINE BEREIK 
✔ ZET JE WINKEL OP DE KAART
✔ ONTVANG KANT-EN-KLARE SOCIAL MEDIA CONTENT



‘ALOE VERA, HET NATUURLIJKE 
MEDICIJN VOOR IN HUIS’

Kim,influencer



WAT DOET DE BLOEMIST?
Alles wat je hoeft te doen is je aan te melden via info@tastethegreen.nl. 

Medewerkers van Plantion maken jouw account aan en geven daarin aan  

hoe vaak de influencer bij je langs mag komen: om de week of één keer  

per maand.

WAT DOET DE INFLUENCER?
De influencer komt op de afgesproken dagen bij je langs om een boeket of 

plant mee te nemen. Hier worden mooie foto’s en een blog over geschreven 

en gedeeld met alle volgers op Taste the Green. 

WAT DOET PLANTION?
• Gratis platform Taste the Green

• Grote database van influencers

•  Gratis advertenties op Facebook en Instagram voor jouw winkel,  
hoe actiever je op het platform bent, hoe meer online bereik



‘IK BLOG OVER JE PLANT EN  
BEREIK AL MIJN VOLGERS’

Britt,influencer



MEER INFORMATIE
Meld je aan via info@tastethegreen.nl en laat Plantion jouw account 

klaarzetten. Kijk voor meer informatie op www.plantion.nl/tastethegreen. 

TASTETHEGREEN.NL


