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Influencer Marketing werkt pas als je als
partner ook écht waarde biedt
We runnen met PorteRenee.nl het grootste onafhankelijke personal
finance platform van Nederland en zijn met zo’n 200.000
maandelijkse unieke bezoekers net zo groot als gerenommeerde
websites van grote uitgevers als MediaHuis en DPG. Vanaf 0
bezoekers opgebouwd. Echt en authentiek, ontstaan uit mijn eigen
verhaal én doel. Meer mensen over geld laten praten, zodat we er
allemaal beter in worden.
Op Instagram ben ik hét gezicht geworden van financiën fun maken.
Binnen een paar maanden schoten we onlangs de 12k volgers
voorbij. Met content over geld, wie had dat ooit verwacht? En dat
betekent dat ook wij veel aanvragen tot samenwerken krijgen.

Vanaf 2021
Volgend jaar willen gaan werken met maximaal 6 exclusieve
partners. Één per onderwerp dat leeft op onze redactie en bij onze
volgers en lezers. We kiezen voor partijen die dezelfde overtuigingen
hebben als wij. Die écht bij ons passen, die ook ons wat te bieden
hebben. Korte samenwerkingen - even een post, even een IG live of
een paar stories - zijn van de baan. Die zijn niet waardevol genoeg
voor onze volgers.Waar ik veel influencers hun commerciële
samenwerkingen weg zie stoppen, bijna zie verbloemen, omdat ze
eigenlijk weten dat het niet past, wil ik er trots op zijn. Op die manier
geloof ik heilig in influencer-marketing. Als het goed voelt, voor
partners, voor mij en voor onze volgers.

Het grootste onafhankelijke
moneyblog van Nederland
Influencer Renee Lamboo (35) werkte 15 jaar als journalist. Toen ze in de
schulden raakte veranderde haar money mindset. Dat was het begin van
PorteRenee.nl. Op die manier kregen steeds meer mensen toegang tot
informatieve, laagdrempelige en vooral inspirerende content over geld.
Dat sloeg aan.
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