
TARIEVENKAART
 

PAKKET 1 - GET STARTED
 

Social media scan (t.w.v. €209.-) 
Waar sta je op het gebied van
Instagram? Waar liggen de
verbeterpunten? Aan de hand van de
digitale social media scan ontvang je in
je inbox tips en inzichten waarmee je
direct aan de slag kunt.
 
Bonus: telefonisch adviesgesprek à
30 minuten om eventuele vragen te
beantwoorden.

Prijs: €209.- (excl. BTW)

PAKKET 2 - GET SOCIAL
 

Social media scan (€209.-) 
Waar sta je op het gebied van
Instagram? Waar liggen de
verbeterpunten? Aan de hand van de
digitale social media scan ontvang je
in je inbox tips en inzichten waarmee
je direct aan de slag kunt.
 
Strategiesessie (v.a. €490.-) 
Hoe kun je vanaf vandaag jouw
zichtbaarheid op Instagram
vergroten? Hoe zet je je merk of
bedrijf sterk en consequent neer? In
de face-to-face strategiesessie zet ik
een krachtige basis neer om een
Instagramstrategie te bepalen die
impact maakt. Na afloop van de
strategiesessie weet jij wie jouw
doelgroep is, welke content ervoor
gaat zorgen dat jouw doelgroep in
beweging komt én hoe je dit voor
elkaar bokst.
 

 

Vanaf €699.- (excl. BTW)

BEELDBANKSHOOT
Een visueel platform als Instagram

trekt natuurlijk geen kijkers of volgers
zonder beelden van hoge kwaliteit. Zit

jouw merk of bedrijf verlegen om
likewaardige foto’s? Tijdens een

beeldbankshoot kom ik langs op een
locatie naar keuze om jouw merk of

bedrijf op krachtige wijze op de kiek te
zetten. Interesse? Prijs op aanvraag –

op basis van persoonlijke wensen.
Neem vooral contact met me op om de

mogelijkheden te bespreken.

FREELANCE CONTENT CREATOR FEMKE KAMPS

INSTAGRAM



 

Vanaf €1329.- (excl. BTW)

PAKKET 3 - GET CREATIVE
 

Social media scan (€209.-) 
Waar sta je op het gebied van Instagram?
Waar liggen de verbeterpunten? Aan de
hand van de digitale social media scan
ontvang je in je inbox tips en inzichten
waarmee je direct aan de slag kunt.
 
Strategiesessie (v.a. €490.-) 
Hoe kun je vanaf vandaag jouw
zichtbaarheid op Instagram vergroten?
Hoe zet je je merk of bedrijf sterk en
consequent neer? In de face-to-face
strategiesessie zet ik een krachtige basis
neer om een Instagramstrategie te
bepalen die impact maakt. Na afloop van
de strategiesessie weet jij wie jouw
doelgroep is, welke content ervoor gaat
zorgen dat jouw doelgroep in beweging
komt én hoe je dit voor elkaar bokst.
 
Opstellen en inplannen van jouw
Instagramposts (v.a. €630.-) 
Ontbreekt het je aan tijd, inspiratie of
creativiteit? Geen probleem, ik neem het
opstellen en inplannen van jouw
Instagramposts graag voor je uit handen
(v.a. €630 per maand à 6 posts per week).
Inclusief maandelijkse evaluatie.

 

GOED OM TE WETEN:
De verschillende onderdelen uit

de pakketten zijn ook los te
boeken. Neem contact op voor

de mogelijkheden.

@FEMKEKAMPS

INFO@FEMKEKAMPS.NL

BESTSELLER



 

Vanaf €495.- (excl. BTW)

INSTAGRAM WORKSHOP
Kun je niet wachten om aan de slag te

gaan met Instagram? In deze
praktische Instagram Workshop leer
je niet alleen hoe je een ijzersterke

Instagram biografie opstelt die direct
de aandacht grijpt, maar ook content
creëert die jouw volgers enthousiast

maakt. Na het volgen van deze
Instagram Workshop weet je aan

welke vereisten een likewaardige post
voldoet, hoe je effectief hashtags inzet

en hoe je het algoritme in jouw
voordeel inzet. Bovendien ga je naar
huis met een lijstje met praktische

Instagramtools waarmee je direct tijd
bespaart.

INSTAGRAM STORIES
WORKSHOP

Een Instagramstrategie is natuurlijk
niet compleet zonder het gebruik van

Instagram Stories. Hoe zet je deze
feature op succesvolle wijze in? Wat
zijn de mogelijkheden? Hoe maak je
gepersonaliseerde frames, gifs en

templates om jouw merk te
versterken? En vooral: hoe kun je hier
zelf mee aan de slag, zodat je mensen

enthousiasmeert voor je merk of
bedrijf? In een speciale Instagram

Stories Workshop vertel ik je alle ins
en outs over deze feature en ga je hier
direct mee aan de slag voor nóg meer

online zichtbaarheid.

o.b.v. workshop 3,5 uur met 4 personen


