Join Holistik’s Reform House
and meet the 50 biggest
conscious influencers

Join Holistik’s Reform House
and meet the 50 biggest
conscious influencers
A brand new influencer event
Op donderdag 2 november 2017 verandert The College Hotel in Amsterdam voor één dag
in REFORM HOUSE. Met dit influencer event blazen we het stoffige, naar gymzaal ruikende
reformhuis nieuw leven in. Onze missie? Laten zien dat conscious merken al lang niet meer suf
zijn. Sterker nog: merken met een goed verhaal veroveren de wereld!

50 conscious influencers
Op de gastenlijst staan de 50 grootste conscious influencers van Nederland (journalisten,
bloggers & vloggers). Wat hen bindt is een groot bereik én een goed hart. Samen met deze like
minded gamechangers en alle deelnemende merken zijn we vastbesloten om een mooiere plek te
maken van deze wereld. Wij geloven namelijk in ethics + esthetics ofwel mooie producten die zijn
geproduceerd met respect voor mens, dier en natuur. Het REFORM HOUSE is dan ook bedoeld
voor met merken met een goed verhaal. Want precies dat is wat onze planeet nu nodig heeft:
een shift van profit naar purpose en van money naar meaning.

Datum & locatie
Het REFORM HOUSE vindt plaats op donderdagmiddag 2 november 2017. De locatie is The
College Hotel aan de Roelof Hartstraat 1 in Amsterdam.

Deelname fee
We bieden 2 verschillende pakketten aan:
Basis pakket - €2.000,- (ex btw)
Deelname aan het [ event ] met maximaal 2 personen
Het merk wordt meegenomen in het foto- en videoverslag van het event
Een artikel op Holistik.nl van 600 woorden, inclusief doorplaatsing op onze social media
kanalen (Facebook en Instagram) en in onze wekelijkse nieuwsbrief (publicatie data in overleg)
VIP pakket - €5.000,- (ex btw)
Mogelijkheid om een korte presentatie te geven bij aanvang van het event
Een eigen suite in The College Hotel geheel naar eigen wens in te richten
Deelname aan het [ event ] met maximaal 4 personen
Het (logo van het) merk wordt meegenomen in alle communicatie omtrent het event (o.a.
persbericht, save the date en uitnodiging)
Het merk wordt meegenomen in het foto- en videoverslag van het event
Twee artikelen op Holistik.nl van 600 woorden, inclusief doorplaatsing op onze social media
kanalen (Facebook en Instagram) en in onze wekelijkse nieuwsbrief (publicatie data in overleg)

Geschat bereik Holistik – november 2017
Aantal unieke bezoekers:		
100.000
Facebook:			18.000
Instagram:			6.000
Wekelijkse nieuwsbrief:		
10.000
Het bereik van het REFORM HOUSE reikt echter veel verder dan Holistik. Op 2 november
stellen wij ons persoonlijke netwerk van 50 influencers open. Hierdoor ligt het gezamenlijk bereik
van het REFORM HOUSE ver boven het miljoen.

