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Campagne 
Het doel van onze campagne is om de naamsbekendheid van Melano te vergroten en hiermee ook 
nieuwe klanten te trekken. Vervolgens deze klanten tot actie aanzetten, door de sales promotion 
actie. Ten slotte deze klanten binden, door gebruik te maken van interactiemarketing. 

 

Sponsoring 
Ons idee is dat Melano een bekende influencer gaat sponsoren, namelijk Jessie Jazz Vuijk (25). Dit 
kan Melano doen door deze influencer gratis sieraden te geven, op het moment dat er een nieuwe 
collectie wordt geïntroduceerd. Deze influencer zal dan in ruil voor de sieraden en geld, reclame 
maken voor Melano Jewelry. Dit is een vorm van itemsponsoring, omdat Jessie de sieraden zal 
dragen tijdens haar video’s op Youtube en op de foto’s op haar Instagram account. 

 
Doel: Naamsbekendheid, dus kennis over het merk, onder de doelgroep (16-30 jaar) vergroten. Dit 
wordt bereikt doordat volgers van Jessie de sieraden van Melano bij haar zien en deze volgers vallen 
binnen dezelfde leeftijdscategorie als de doelgroep van Melano. Op deze manier kan Melano 
meeliften op de populariteit van Jessie. Een tweede doel is imagoverbetering door een jonge en 
populaire influencer te kiezen, die zelf ook een goed imago heeft.  
Doelgroep: Vrouwelijke consumenten van 16-30 jaar > doelgroep van Melano. Dit valt grotendeels 
samen met de doelgroep van de gekozen influencer. 
Communicatievorm: Social media, namelijk Instagram in de vorm van een post en story en Youtube 
door het dragen en benoemen van de Melano sieraden in vlogs en video’s. Dit zijn de platformen 
waar Jessie veel volgers op heeft en waar de doelgroep van Melano actief op is. 
Soort boodschap: Themagericht  
Boodschap: Melano sieraden maken je uniek. Je ziet er leuk uit als je de Melano sieraden draagt.  
Meetbaarheid: De effecten van sponsoring zijn lastig meetbaar, omdat het vooral gericht is op een 
verandering in de kennis en houding van de consumenten. Wel kan er gebruik worden gemaakt van 
return on objectives en benchmarking. Bij return on objectives wordt gekeken in hoeverre de vooraf 
gestelde doelstellingen behaald zijn. Hiervoor moeten de doelstellingen SMART geformuleerd zijn en 
is er een premeting en postmeting nodig. Bij benchmarking worden de eigen resultaten vergeleken 
met soortgelijke sponsoring acties bij de concurrent. Melano kan dan naar andere sieradenmerken 
kijken, zoals IXXXI, maar dan moeten er wel genoeg gegevens van de concurrent bekend zijn.  
Bereik: Groot, namelijk de volgers van Jessie. Op Instagram heeft ze 315.000 volgers en op Youtube 
39.700. 
Kosten per contact: Influencer met 100.000-500.000 volgers: €1000 tot €3000 per post. Het kost 
Melano ook sieraden. Verder uitgewerkt in bijlage. 
Gemiddelde responskans: Over het algemeen laag, de bedoeling is vooral Melano Jewelry in de 
evoked set te krijgen en de kennis en houding van consumenten te veranderen. 
 
Bron: Basisboek Marketingcommunicatie, Esther de Berg & Rutger Mackenbach, derde druk, 2006, uitgeverij 
Coutinho, p. 279 t/m 306 
Bron: https://join.marketing/nl/blog/hoeveel-kost-een-influencer/#/ 

 

Eisen Insta post: De sieraden van Melano zijn duidelijk in beeld. Er wordt verwezen naar de site van 
Melano. Ook worden de hashtags van Melano gebruikt: #melano #melanothatsme #melanojewelry 
en #ad. Ze moet ook verwijzen naar het Instagram account van Melano: @melanojewelry.  
 

Eisen Youtube: De sieraden van Melano zijn duidelijk in beeld. Er wordt verteld dat deze sieraden 
van het merk Melano zijn, bij welke collectie ze horen en waar ze te koop zijn. Ze vertelt over haar 
sieraden wanneer ze haar outfit beschrijft. De samenwerking met Melano moet een paar seconde in 
beeld vermeld worden, zoals in onderstaande afbeelding te zien is.  
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Sales promotion 
Wij kiezen hierbij voor een cash refund (geldteruggave). De looptijd van de actie is 4 weken en geldt 
op de hele collectie. Na aankoop van een Melano product kun je een foto van de bon doormailen 
naar hello@melano-jewelry.com, met de barcode en aankoopdatum duidelijk in beeld, en krijg je 
20% van het aankoopbedrag terug. Dit is een consumentenpromotie van de fabrikant. De verkregen 
informatie kan Melano later gebruiken voor andere doeleinden, denk hierbij aan het verkregen e-
mailadres. Jessie Jazz zal deze actie bekend maken op haar social media kanalen en Melano zal het 
ook op hun Instagram en Facebook pagina vermelden.  
 
Doel: Klanten aansporen om tot actie over te gaan, dus het gedrag veranderen. Door de cash refund 
actie worden zowel nieuwe als bestaande klanten aangespoord een Melano sieraad aan te schaffen. 
Met de actie zal Melano dus nieuwe klanten aantrekken, die de sieraden met de korting wel willen 
proberen, en de besteding per klant opvoeren, omdat de verkoopprijs omlaag gaat en klanten 
hierdoor eventueel meer zullen aanschaffen dan normaal.  
Doelgroep: Consumenten, namelijk de doelgroep van Melano: vrouwen tussen de 16 en 30 jaar. Dit 
valt samen met de doelgroep van influencer Jessie Jazz Vuijk. 
Communicatievorm: Melano zal de actie zelf delen op haar owned media. Jessie Jazz Vuijk zal de 
actie delen op haar Instagram account en zal er ook naar verwijzen in een van haar Youtube video’s. 
Ook wordt het gecommuniceerd via winkelcommunicatie. 
Soort boodschap: Actiegericht. 
Boodschap: Gericht op een grote groep. Met de actie kun je de Melano sieraden goedkoper 
aanschaffen dan normaal. Iedereen kan gebruik maken van deze actie. 
Meetbaarheid: Melano kan precies bijhouden hoeveel mensen van de actie gebruik maken, omdat 
deze mensen contact moeten opnemen met Melano, maar Melano weet dan niet hoe de klanten de 
actie ontdekt hebben. Dit kan namelijk via Melano zelf, via Jessie Jazz Vuijk of misschien via mond-
tot-mondreclame van familie en vrienden.   
Bereik: Hoog, de actie wordt namelijk op meerdere kanalen gedeeld. Jessie Jazz Vuijk heeft een groot 
bereik. 
Kosten per contact: Het delen van de actie op de owned media van Melano is in principe gratis. Er 
moet alleen de juiste content gecreëerd worden. Jessie Jazz Vuijk zal betaald worden om de actie te 
delen, maar omdat het bereik groot is, zullen de gemiddelde kosten per contact niet heel hoog zijn. 
Wel kost het ook nog geld om de cash refund te verwerken, dit zal voor Melano namelijk extra tijd 
kosten en dus extra loonkosten. 
Gemiddelde responskans: Doordat de actie maar van tijdelijke duur is, zal de gemiddelde 
responskans hoger liggen, omdat consumenten worden aangespoord om tot actie over te gaan. De 
consumenten moeten daarentegen wel de moeite nemen om de bon op te sturen naar Melano, 
waarmee zij ook meteen gegevens achterlaten. Dit heeft als gevolg dat niet iedere klant die een 
Melano sieraad aanschaft ook daadwerkelijk van de actie gebruik maakt. Het voordeel hiervan kan 
zijn, dat de actie wel datgene is wat de klant heeft aangespoord om het product te kopen, maar het 
daadwerkelijk kortingsbedrag hoeft dan niet vergoed te worden. Een nadeel kan zijn dat er 
uiteindelijk misschien toch meer klanten van de actie gebruik zullen maken, dan Melano van tevoren 
heeft ingeschat.  
 
Bron: Basisboek Marketingcommunicatie, Esther de Berg & Rutger Mackenbach, derde druk, 2006, uitgeverij 
Coutinho, p. 141 t/m 156 
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Nieuwsbrief 
Via de cash refund actie kon Melano de e-mailadressen van haar consumenten achterhalen. Met 
deze gegevens kan Melano aan interactiemarketing doen, in de vorm van een nieuwsbrief. De 
nieuwsbrief zal worden verstuurd naar de consumenten die deze informatie, volgens Melano, graag 
zouden ontvangen. In de nieuwsbrief zal het bijvoorbeeld gaan over nieuwe collecties of nieuwe 
verkooppunten. De klanten zullen in de mail begroet worden met hun naam, wat ervoor zorgt dat 
het een persoonlijke boodschap is. 
 
Doel: Retentie, klanten behouden, activatie, door in de nieuwsbrief reclame te maken voor de 
nieuwe collecties, en traffic, door naar de site van Melano te verwijzen. Via de e-mail kunnen klanten 
direct op de site terechtkomen en de nieuwe collectie bekijken en eventueel kopen. In de 
nieuwsbrief worden klanten van Melano dus geïnformeerd over de nieuwtjes rondom Melano en het 
is vooral belangrijk dat er een duurzame relatie wordt opgebouwd met de klanten, zodat deze 
klanten vaste klanten worden en de klantwaarde zal toenemen. Hiervoor is klanttevredenheid 
belangrijk. Als klanten vragen hebben of willen reageren op de e-mail, zal Melano hier ook weer snel 
een reactie op moeten geven.  
Doelgroep: De klanten van Melano. Dit zal in grote lijnen samenvallen met hun 
communicatiedoelgroep, namelijk vrouwen tussen de 16 en 30 jaar.  
Communicatievorm: E-mail, dus de owned media van Melano. Dit heeft vele voordelen, het is 
namelijk goedkoop, het biedt interactiviteit, er kan gebruik worden gemaakt van verschillende 
contentvormen, de doelgroep wordt snel bereikt en het klikgedrag van de ontvanger kan worden 
gebruikt om de database over deze klant te verrijken. 
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Soort boodschap: Nieuwsbrief met informatie en nieuwtjes over Melano, dus kennisgericht en 
interactie gericht. Klanten kunnen namelijk reageren op de e-mail met vragen of opmerkingen. 
Tevens actiegericht, omdat klanten worden geïnformeerd over nieuwe collecties en hierbij meteen 
door kunnen klikken naar de site. 
Boodschap: Persoonlijk, de nieuwsbrief is weliswaar voor meerdere mensen gemaakt, maar dit 
omvat een specifieke doelgroep; namelijk de klanten van Melano. De nieuwsbrief zal dus alleen naar 
deze specifieke doelgroep verstuurd worden. Bovendien worden de klanten in de e-mail persoonlijk 
begroet met hun eigen naam. 
Meetbaarheid: Er kan gemeten worden hoeveel mensen de e-mail openen. Of deze mensen ook 
daadwerkelijk alle informatie lezen, kan niet met zekerheid gezegd worden. Er kan ook gekeken 
worden naar het conversiepercentage. Hiermee wordt gemeten hoeveel procent van de bezoekers 
van de site tot een bepaalde actie overgaan, dus bijvoorbeeld het klikken op bepaalde producten, 
producten in de winkelwagen plaatsen en/of de producten daadwerkelijk aanschaffen. 
Bereik: In vergelijking met de voorgaande twee acties een stuk kleiner. Met deze actie worden de 
klanten die gebruik hebben gemaakt van de cash refund actie bereikt en tevens bestaande klanten 
die al in het klantenbestand van Melano staan. 
Kosten per contact: De kosten liggen hem vooral in het creëren van de nieuwsbrief. Omdat alle e-
mailadressen dezelfde nieuwsbrief zullen ontvangen, zijn de kosten per contact afhankelijk van het 
aantal e-mailadressen waar Melano over beschikt.  
Gemiddelde responskans: De nieuwsbrief wordt alleen verzonden naar mensen die hier 
hoogstwaarschijnlijk in geïnteresseerd zullen zijn. Dit maakt de kans groter dat de nieuwsbrief ook 
daadwerkelijk geopend en gelezen wordt. 
 
Bron: Basisboek Marketingcommunicatie, Esther de Berg & Rutger Mackenbach, derde druk, 2006, uitgeverij 
Coutinho, p. 175 t/m 194 

 

 
 

Onderlinge samenhang campagne 
De drie acties die wij hebben gekozen voor Melano hangen allemaal met elkaar samen en sluiten 
goed aan op de doelgroep van Melano. De acties sluiten op elkaar aan, omdat onze campagne eerst 
zal bijdragen aan een stukje naamsbekendheid van Melano. Dit zal gebeuren door het sponsoren van 
de influencer Jessie Jazz Vuijk, waardoor er reclame wordt gemaakt voor Melano. Vervolgens zal 
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dezelfde influencer de salespromotion actie bekend maken. De volgers van Jessie zijn nu dus bekend 
met het merk en worden door de salespromotion aangespoord om een sieraad van Melano aan te 
schaffen. Om als klant gebruik te kunnen maken van de salespromotion, moet je contact opnemen 
met Melano. Via deze weg krijgt Melano gegevens over haar klanten en kan de laatste campagne 
vorm worden ingezet; namelijk het versturen van de nieuwsbrieven naar het klantenbestand van 
Melano.  
De campagne sluit aan bij de doelgroep van Melano, omdat wij een influencer hebben uitgekozen die 
eenzelfde doelgroep heeft als Melano. Ook hebben wij gekozen voor de social media kanalen 
Instagram en Youtube, die veel gebruikt worden door de leeftijdscategorie die tot de doelgroep van 
Melano behoren.  

Ethisch aspect van de campagne 
De campagne is ethisch verantwoord en zou vanuit ethisch perspectief dan ook uitgevoerd moeten 
worden.  
Zowel Melano Jewelry als Jessie Jazz Vuijk streven met deze campagne hun belangen na. Ze zijn 
integer over de producten, welke aansluiten bij de normen en waarden van beide partijen. De 
producten fungeren zoals ze zouden moeten fungeren en elk onderdeel van de campagne wordt 
correct uitgevoerd. Beide bedrijven blijven dus trouw aan hun principes en belangen. Tevens krijgen 
de klanten van Melano en de volgers van Jessie Jazz Vuijk eerlijke informatie voorgeschoteld. Beide 
partijen krijgen wat hen beloofd wordt, namelijk een goed werkend en betrouwbaar product, 20% 
van het aankoopbedrag terug bij het cash refund onderdeel van de campagne en garantie waar 
nodig. De belangen van de klanten worden met deze campagne dus ook beantwoord. Daarnaast 
zorgt desbetreffende campagne voor meer werkgelegenheid.  
Een verdere toelichting over het ethisch gedeelte van de campagne en de beantwoording op de vier 
ethische vragen is terug te vinden in de bijlage onder; ethisch aspect van de campagne. 

Juridische consequenties 
De campagne voldoet aan de eisen van het Algemeen deel van de Nederlandse Reclame code. De 
campagne is namelijk niet misleidend of in strijd met de waarheid. Ook voldoet onze campagne aan 
de subjectieve norm. De reclame is namelijk niet onnodig kwetsend of in strijd met de goede smaak 
of het fatsoen. Een verdere toelichting met voorbeelden waarom de campagne hier aan voldoet is te 
vinden in de bijlage. 
Ook voldoet de campagne aan de eisen van het Algemeen deel van de Nederlandse Reclame Code. 

Deze aanvulling bevat eisen over onder andere ‘code reclame via e-mail en sponsoring d.m.v. 

influencer’. Allebei de onderdelen zijn in onze campagne conform de regels uitgevoerd. Zo wordt er 

bijvoorbeeld duidelijk vermeld dat het om een betaalde samenwerking gaat en is het klantenbestand 

met toestemming verkregen. In de bijlage staat vermeld wat deze onderdelen precies inhouden en 

hoe onze campagne aan deze eisen voldoet.                                                              

Ten slotte levert de campagne geen schending op van het auteursrecht. De foto’s en video’s die 

gebruikt worden in de campagne zijn van Melano zelf of in opdracht van Melano laten maken. Ze 

hebben een influencer hiervoor betaald en mogen deze foto’s en video’s dan ook gebruiken voor 

reclamedoeleinden.  

Budget 
Het budget dat begroot is voor de campagne van Melano bedraagt €15.474,-. Deze kosten zijn per 
onderdeel van de campagne (sponsoractie, cash refund actie en nieuwsbrief) berekend en toegelicht 
met een uitwerking, deze zijn in de bijlage terug te vinden. 
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Bijlage 
Ethisch aspect van de campagne 
  
1. Welke partij is het bedrijf en welke partij is de klant? 
 De campagne bestaat uit drie onderdelen; sponsoring, sales promotion (cash refund) en interactie 
marketing (nieuwsbrief). 
  

-     Het bedrijf in deze campagne is Melano Jewelry, die de campagne heeft opgezet. Tevens is er 
bij de onderdelen sales promotion en sponsoring nog een tweede bedrijf betrokken, namelijk 
Jessie Jazz Vuijk, die door Melano Jewelry benaderd is en geld kan verdienen aan de 
campagne.  

-     De klanten in deze campagne zijn vrouwen tussen de 16 en 30 jaar 
(marketingcommunicatiedoelgroep van Melano) aan wie de campagne is gericht. Tevens is er 
bij het onderdeel sponsoring en sales promotion ook nog een andere klant aanwezig, 
namelijk de volgers van Jessie Jazz Vuijk op Instagram en Youtube. Deze fungeren immers 
ook als klant en hebben een gedeeltelijke overlap met de marketingcommunicatiedoelgroep 
van Melano Jewelry.  

  
2. Wat zijn belangen voor het bedrijf en wat zijn belangen voor de klant? 
Belangen voor het bedrijf; 

-     Melano Jewelry heeft als belang naamsbekendheid onder de doelgroep vergroten, dus ervoor 
zorgen dat Melano Jewelry in the evoked set van potentiële klanten terechtkomt. Daarnaast 
de consument aanzetten tot koop (vooral door sales promotion en interactiemarketing) en 
hierdoor omzet en het marktaandeel vergroten. Tevens heeft Melano als belang de 
klanttevredenheid na te streven en integer te zijn, door daadwerkelijk 20% van het 
aankoopbedrag terug te storten. Bovendien de werkgelegenheid te garanderen van het 
personeel in de winkels, voor Jessie Jazz Vuijk, en de mensen achter de schermen.  

-     Het belang van Jessie Jazz Vuijk is onder meer geld verdienen en omzet halen uit de 
sponsoring. Daarnaast betrouwbare en eerlijke informatie vertellen over Melano Jewelry aan 
haar volgers en zelf ook achter deze informatie staan. Wanneer ze onzin gaat verkopen kan 
dit haar naam en geloofwaardigheid schaden. De boodschap die Jessie Jazz aan haar volgers 
overbrengt moet bij haar eigen ‘bedrijf’ passen, wanneer dit niet het geval is zou Jessie Jazz 
volgers kunnen verliezen, en dit wil ze natuurlijk voorkomen. Tevens heeft Jessie Jazz als 
belang meer volgers te krijgen.  

  
Belangen voor de klant; 

-     De klanten van Melano Jewelry hebben als belang gebruik te maken en tevens ook plezier te 
kunnen hebben van een uniek product (zoals Melano Jewelry beloofd), een goed werkend 
verwisselbaar concept te krijgen, en wanneer dit niet het geval is, van bepaalde garantie 
gebruik te kunnen maken. Tevens bij het cash refund gedeelte van de campagne 20% van het 
aankoopbedrag ook daadwerkelijk terug te krijgen.  

-     De belangen van de volgers van Jessie Jazz op Youtube en Instagram zijn ongeveer hetzelfde 
als de belangen van de klanten van Melano Jewelry: een goed, veilig en werkend product 
met garantie. Tevens hechten de volgers van Jessie Jazz vooral belang aan eerlijke 
voorlichting die door Jessie Jazz wordt gegeven. Ze volgen Jessie Jazz vanwege haar content 
en zullen dan ook dezelfde interesses in mode en sieraden als Jessie Jazz hebben. Ze 
vertrouwen Jessie Jazz op het gebied van mode en verwachten dan ook eerlijke 
voorlichting/informatie over de producten van Melano Jewelry die door Jessie Jazz Vuijk 
gegeven wordt.  
Bron: https://www.instagram.com/jessiejazzvuijk/?hl=nl.  

 

https://www.instagram.com/jessiejazzvuijk/?hl=nl
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3. Moet je de campagne vanuit ethisch perspectief wel of niet uitvoeren. 
Ja, de campagne is ethisch verantwoord.   
  
4. Motiveer je keuze met argumenten. 
De campagne van Melano Jewelry moet vanuit ethisch perspectief wel worden uitgevoerd. Melano 
Jewelry is integer over haar producten en bij de sales promotion, ze doen wat ze moeten doen, de 
producten sluiten aan bij de normen en waarden van Melano en de cash refund wordt correct 
uitgevoerd, dit komt de klanttevredenheid en het imago ten goede.  
  
De klanten van Melano Jewelry en tevens ook de volgers van Jessie Jazz Vuijk op Instagram en 
Youtube worden serieus genomen en niet voor de gek gehouden bij de campagne. Er is sprake 
geweest van eerlijke voorlichting en -informatie.  
  
Tevens blijft Jessie Jazz ook trouw aan haar principes, via Instagram en Youtube mode en sieraden 
content onder de aandacht brengen.  
  
De campagne in zijn geheel draagt bij aan werkgelegenheid van het personeel in de winkels, Jessie 
Jazz, bedrijven/afdelingen die de campagne opzetten en uitwerken, het personeel welke de data 
verwerkt en e-mails stuurt naar potentiële klanten (bij het interactiemarketing gedeelte van de 
campagne) en ga zo maar door. Deze werkgelegenheid zorgt er voor dat desbetreffende een 
boterham hebben en, wanneer dit het geval is, voor hun gezin kunnen zorgen.  
  
Wel kan gesteld worden dat de e-mails die naar consumenten worden gestuurd bij de 
interactiemarketing van de campagne inbreuk hebben op de privacy van mensen en deze hier niet op 
zitten te wachten, maar desbetreffende personen hebben zelf toestemming gegeven om het e-
mailadres vrij te geven en Melano Jewelry heeft duidelijk vermeld dat de ingevulde informatie 
gebruikt kan worden voor reclamedoeleinden.  
  
Al met al kan dus gesteld worden dat de campagne van Melano Jewelry vanuit ethisch perspectief 
uitgevoerd moet worden. 

 

Juridische consequenties 
Voldoet de campagne aan de eisen van het Algemeen deel van de Nederlands Reclame Code?   

Ja, onze campagne is namelijk niet misleidend of in strijd met de waarheid. Eventuele uitzonderingen 

en voorwaarden worden genoemd in de kleine lettertjes en de consument is hier dus ook van op de 

hoogte. Bovendien wordt er ook duidelijk vermeld dat er sprake is van reclame bij de onderdelen 

sponsoring en sales promotions. Dit wordt gedaan d.m.v. een vermelding van betaalde 

samenwerking en een hashtag (#ad). Ook voldoet onze reclame aan de subjectieve norm. De reclame 

is namelijk niet onnodig kwetsend of in strijd met de goede smaak of het fatsoen. 

Voldoet de campagne aan de eisen van het Bijzonder deel van de Nederlands Reclame Code?   

Ja, Het Bijzonder Deel van de Nederlandse Reclame Code is een aanvulling op het Algemene Deel van 

de Reclame Code en bevat bepalingen ten aanzien van specifieke producten en diensten, dit worden 

ook wel branchecodes genoemd. 

Nieuwsbrief→ Code reclame via e-mail (CODE E-MAIL) 2012 

d. Bestandseigenaar: partij die de zeggenschap heeft over een databank met e-mailadressen. Een 

bestandseigenaar die ongevraagde reclame via e-mail over zijn eigen producten en diensten 

toezendt aan een eigen (klant)bestand is voor de werking van deze Code tevens een adverteerder. 



 

20 
 

Reclame via e-mail is in beginsel toegestaan als de geadresseerde van reclame via e-mail daarvoor 

aan de bestandseigenaar door middel van een actieve handeling vooraf toestemming heeft verleend, 

dan wel dat het e-mailadres door de bestandseigenaar is verkregen in het kader van een verkoop aan 

of schenking door de geadresseerde en wordt gebruikt voor het aanbieden van eigen gelijksoortige 

producten of diensten. → In het geval van Melano Jewelry worden de e-mailadressen verkregen 

d.m.v. sales promotions. Consumenten kunnen een cash refund krijgen, wanneer ze een mail sturen 

naar Melano. Bij deze sales promotion staat in de kleine lettertjes vermeld dat dit e-mailadres 

opgeslagen wordt in hun klantenbestand, het e-mailadres is dus verkregen op bovenstaande manier 

en dus conform de regels. Er wordt dus automatisch toestemming gegeven door de consument, 

wanneer ze deze mail verstuurd hebben. 
bron: https://www.reclamecode.nl/nrc/code-reclame-via-e-mail-code-e-mail-2012/ 

Sponsoring d.m.v. influencer → In de Reclamecode Social Media & Influencer Marketing (RSM) 2019 
staat vermeld:                                                                                                                                                              
a. Reclame via Social Media dient duidelijk als zodanig herkenbaar te zijn.                                                
b. Indien een Verspreider een vergoeding in geld of in natura ontvangt van de Adverteerder, dient 
dat uitdrukkelijk te worden vermeld in de uiting.                                                                                                    
c. Aan de onder a. en b. bedoelde eis kan in ieder geval worden voldaan als de inhoud en aard van de 
Relevante Relatie duidelijk en op eenvoudig toegankelijke wijze geopenbaard wordt, bijvoorbeeld 
door opmaak en/of presentatie. De inhoud en aard van de Relevante Relatie is in ieder geval duidelijk 
herkenbaar indien deze conform de suggesties in de toelichting bij dit artikel wordt vormgegeven.                                                                                       
bron: https://www.reclamecode.nl/nrc/reclamecode-social-media-rsm/                

→ Bij de Instagram post en de Youtube video wordt duidelijk vermeld dat er sprake is van een 
betaalde samenwerking. Onder de Instagram Post staat #ad en dit is volgens ‘Openbaring en 
Herkenbaarheid’ van relevantie duidelijk genoeg. Bij de video wordt de samenwerking in beeld 
vermeld en ook dit is conform de regels. Op Youtube moet de tekst namelijk zichtbaar zijn zonder 
bijvoorbeeld op extra knoppen te hoeven klikken, zoals ‘meer weergeven’. 
 

De campagne levert geen schending op van het auteursrecht. Bij de sponsoring en de sales 

promotion worden de beelden voor de campagne (in dit geval een foto voor een Instagram post en 

een video voor Youtube) gemaakt door Jessie Jazz Vuijk. Omdat Melano Jewelry een betaalde 

samenwerking aan is gegaan zijn deze beelden in opdracht van Melano gemaakt en mogen deze dan 

ook voor reclamedoeleinden worden gebruikt, omdat Jessie Jazz hierop in heeft gestemd. Melano 

heeft nu dus ook recht tot openbaarmaking en verveelvoudiging van deze beelden. Bij de 

nieuwsbrief wordt er alleen gebruik gemaakt van foto’s die door Melano Jewelry zijn genomen, hier 

hebben ze zelf de rechten over. 

Bron: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bescherming-van-consumenten/vraag-en-antwoord/waar-
kan-ik-een-klacht-indienen-over-misleidende-reclame 

 

 

 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bescherming-van-consumenten/vraag-en-antwoord/waar-kan-ik-een-klacht-indienen-over-misleidende-reclame
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bescherming-van-consumenten/vraag-en-antwoord/waar-kan-ik-een-klacht-indienen-over-misleidende-reclame
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Budget campagne Melano 
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Nieuwsbrief (3) 
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Totale budget campagne 

 
 
 
 
 
 


