
 

 

INTO THE 
SOCIALS 

 

 

WIJ ZIJN 

 

Elk jaar vieren we op 5 mei onze vrijheid. Superleuk 

natuurlijk, maar over de vraag wat vrijheid nu precies 

betekent hebben we het eigenlijk nooit. Wij zijn Into the 

future: het festival dat 6 t/m 9 februari de balans 

opmaakt van wat jij vindt van jezelf, een ander en de 

toekomst. Met hiphop, dance, debat, sport, social 

experiments, lezingen, film, kekke feestjes en zo een 

beetje alles wat we nog meer kunnen verzinnen. 75 uur 

lang, non-stop (!) over heel Nijmegen. 

 

WIJ ZOEKEN 

 

Wij zijn op zoek naar micro-influencers! Als 

micro-influencer sla jij de brug tussen Into the future 

 



 

en onze doelgroep door Into the future onder de 

aandacht te brengen binnen je eigen netwerk. Zoals jij 

straks betrokken bent bij Into the future, betrek jij op 

jouw beurt weer nieuwe mensen. En dat is het doel van 

deze samenwerking! Via jouw eigen social 

media-kanalen verspreid jij een aantal videoberichten 

over Into the future. Er is veel ruimte voor eigen 

inbreng, we komen in januari tweemaal bij elkaar voor 

een brainstormsessie met Into the future, jij en de 

andere micro-influencers. 

 

JIJ BENT 

 

Je bent sociaal en kan een boodschap overbrengen. Je 

vindt het leuk om onderdeel te zijn van een team 

micro-influencers en Into the future. Je bent snel en 

handig met diverse social media’s en goed in plannen 

en het maken van content. Je houdt van afwisselend, 

uitvoerend werk en weet de verschillende taken goed 

te combineren.  

 

WIJ BIEDEN 

 

Wij bieden je voor deze samenwerking een financiële 

vergoeding van € 100,- aan. Daarbij krijg je als 

micro-influencer vrije toegang tot alle events tijdens 

Into the future. Je krijgt ook nog eens vier vrijkaarten 



 

voor één Into the future-event naar keuze. Neem 

bijvoorbeeld vier vrienden mee naar een tof feestje! 

Want uiteindelijk bouw je het beste feestje met je eigen 

vrienden. En champagne. Dus krijg je die ook van ons! 

🍾🥂 

 

WIJ VRAGEN 

 

➔ Je beschikbaarheid om deze maand tweemaal 

bij elkaar te komen met het team om te brainstormen 

over toffe content.  

➔ Je maakt een aantal korte video’s van ±15 sec 

die je deelt op je eigen socials. Tijdens de 

brainstormsessies wordt duidelijk wat de inhoud van 

deze video’s kan gaan worden. 

 

 

INTERESSE?! 

 

1. Like onze Facebook pagina 👍 

i. https://www.facebook.com/intothefuture2020 

2. Volg ons op Instagram 📷 

i. https://www.instagram.com/intothefuture2020/ 

3. Volg ons op Snapchat 👻 

https://www.facebook.com/intothefuture2020
https://www.instagram.com/intothefuture2020/


 

i. https://snapchat.com/add/intothefuture20 

4. Volg ons op TikTok 📹 

i. https://vm.tiktok.com/Xj8QyB/ 

5. Voeg Ariëla van de Linde toe als ‘vriend’ op 

Facebook en/of stuur haar een berichtje dat je graag 

micro-influencer wilt worden 🤝 

i. https://www.facebook.com/ariela.vandelinde 

6. Ga akkoord met de uitnodiging voor de 

Facebookgroep ‘Into the future micro-influencers’ 🆗 

7. Like zoveel mogelijk posts van Into the future in 

je tijdlijn op Facebook en Instagram voorbij komen.. 👍 

8. Posts waarvan wij denken meer exposure voor 

nodig te hebben worden gecommuniceerd in de 

Facebookgroep. Deze kan je vervolgens delen op je 

eigen tijdlijn. Mocht je het leuk vinden: vinden wij het 

super tof als je er een persoonlijk bericht bij zet. Deel 

bijvoorbeeld je enthousiasme voor een evenement dat 

je deelt. 🙌 

9. Optioneel kan je ook een comment onder een 

bericht van Into the future ✍  

10. Mocht je op Instagram in onze story iets tofs 

voorbij zien komen: twijfel dan niet om hem te posten in 

je eigen verhaal. Zo krijgt Into the future nog meer 

exposure en dat is waar we tenslotte voor 

samenwerken. 📈 

11. Deel jij drie berichten dan zijn wij blij. Deel jij vijf 

berichten zijn wij mega blij. Deel jij zes berichten zijn wij 

HAPPY en heb jij jouw titel als micro-influencer echt 

eer aan gedaan. 😁👏 

https://snapchat.com/add/intothefuture20
https://vm.tiktok.com/Xj8QyB/
https://www.facebook.com/ariela.vandelinde

