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HOT TOPIC design studio

AMY content creator

Good content makes
a person stop, read, think
and behave differently

content creation
with AMY x HOT TOPIC

“Social media

should improve

Heb jij een nieuw of bestaand product of dienst en zit je

een beetje met je handen in het haar omdat er zoveel op

not become

je afkomt?

Merk je op het einde van de maand dat je een tekort aan
beelden hebt of dat je niet over de juiste formaten voor
de verschillende kanalen beschikt?

Heb je weer maar eens geen inspiratie voor jouw copy
en target je telkens op de verkeerde doelgroep?
That’s where we come in!

Wij bieden jou 3 verschillende pakketten aan die hierop een antwoord bieden.
Gedaan met zorgen maken over jouw sociale media kanalen, want social media should improve your life,
not become your life”.

your life,

your life”

content creation
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Weet dat je niet op elk
kanaal aanwezig moet zijn,
enkel op de juiste kanalen!

light
formule

Try something new — € 2150
10 beelden

̶ verschillende sfeerbeelden van
product in set
̶ op basis van je branding &
storytelling

aangeleverd in social formaten

Contentkalender 1 maand
̶ ingevuld met beelden en
bijpassende copy

̶ op basis van jouw Tone of
Voice voor 3 kanalen

content creation
with AMY x HOT TOPIC
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Trek meer dan ooit de digitale
kaart. Dit is een never ending story
waarin jij de hoofdrol moet spelen.

medium
formule

Launch and learn — € 3250
20 beelden

̶ verschillende sfeerbeelden van
product in set
̶ op basis van je branding &
storytelling

1 video

̶ 30 sec. - in lijn met fotoshoot

̶ aangeleverd voor social media

̶ aangeleverd in social formaten

Persbericht

Contentkalender 1 maand

̶ uitgestuurd naar key journalisten,
influencers en bloggers

̶ ingevuld met beelden en
bijpassende copy

̶ op basis van jouw Tone of
Voice voor 3 kanalen

̶ product/dienst in de kijker
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Video is the next big
thing. Hierin investeren
is een goede zet.

large
formule

Life is easy — € 4200
25 beelden

̶ verschillende sfeerbeelden van
product in set
̶ op basis van je branding &
storytelling

3 video’s

̶ 30 sec. - in lijn met fotoshoot

̶ aangeleverd voor social media

̶ aangeleverd in social formaten

Persbericht

Contentkalender 1 maand

̶ uitgestuurd naar key journalisten,
influencers en bloggers

̶ ingevuld met beelden en
bijpassende copy

̶ op basis van jouw Tone of
Voice voor 3 kanalen

̶ product/dienst in de kijker

content creation
with AMY x HOT TOPIC

kennen om zo ook jouw visie te snappen. Waarom je net voor die
branding hebt gekozen, welke Tone of Voice je hanteert, ...

Op basis daarvan gaan wij aan de slag en doen wij jou een voorstel

door middel van een moodboard waar we sfeer, props e.d. voorstellen.
Na de shoot wordt de copy zorgvuldig opgemaakt en kunnen jullie
bijsturen waar nodig.

Belangrijk om te weten is dat als je kiest voor een pakket, dat ook de prijs is dat je zal betalen.
Props, ingrediënten, etc. inclusief, geen extra verrassingen dus op het einde van de rit.
Wil jij liever zelf jouw pakket samenstellen? Dat kan zeker. Samen met jou denken wij graag mee en
zorgen dat we voor een aangepast voorstel op maat.

HOW

Aan de hand van een kennismakingsgesprek willen wij jou beter leren

DO WE WORK?

Betrokken, enthousiast en met de nodige precisie.

with AMY x HOT TOPIC
Amy van Wingen

Content creator met de nodige ervaring

in Public Relations en Digitale Marketing.

Jouw contactpersoon 7/7 voor al jouw vragen.
Met een mooi uitgebreid netwerk op zak en de

nodige ervaring stuurt ze perfect bij waar nodig.
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Sarah van HOT TOPIC

Creative director en vormgever

met een focus op jouw branding.
Zij neemt de styling en fotografie op zich

en is onze conceptuele denker.

WHO

Zij zal jouw metgezel zijn op deze reis.

DO YOU WORK WITH?
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Try something
new

Launch
and learn

Life is
easy

€ 2150

10 beelden

20 beelden

25 beelden
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contentkalender
voor 1 maand *
voor 3 kanalen

contentkalender
voor 1 maand *
voor 3 kanalen

contentkalender
voor 1 maand *
voor 3 kanalen

+

+

1 video

3 video’s

+

+

1 persbericht

1 persbericht

€ 3250

excl. BTW

excl. influencer fee

*

excl. BTW

excl. influencer fee

€ 4200

excl. BTW

excl. influencer fee

Wens je hierna een blijvend contentkalender ontvangen dan kan dit voor € 350 / maand (copy & planning voor 3 kanalen)

content creation

vragen?
afspraak?
opvolging?

X

Amy van Wingen
Content creator

Sarah Ghijselinck
HOT TOPIC

+32 (0)470 60 70 19
hi@amyvanwingen.be
socials @amyvanwingen

+32 (0)473 24 22 55
sarah@hottopic.be
socials @hottopic.designstudio

