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O Lumy
Candles
Stosujemy naturalny roślinny wosk wysokiej jakości, z etycznych upraw soi,
biodegradowalny i przyjazny środowisku. Staramy się wybierać
półprodukty z lokalnych źródeł, szkło do świec produkowane jest w polskiej
hucie szkła, drewniane nakładki z litego drewna w polskiej stolarni, a
powyższa grafika będąca częścią etykiety świec wykonana została dla nas
przez polską artystkę akwarelami. Wszystkie składniki naszych produktów
są wegańskie. Dbamy też o planetę i pakujemy w duchu less waste.
Chcemy propagować etyczny relaks dostępny dla każdego nawet dla
zapracowanych osób podczas pracy przy komputerze. A każdy proces w
wykonywaniu świec i wosków powstaje ręcznie z dbałością o każdy
szczegół. Głęboko wierzymy w nasze wartości i chcemy je promować!
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Pracownia Lumy Candles to mała manufaktura naturalnych
świec sojowych. Tworzymy też woski zapachowe i dostarczamy
akcesoria do świec i relaksu zapachem

Cel kampanii

Wzrost świadomości
marki Lumy Candles

Rozszerzenie kanałów
reklamowych

Oraz oczywiście sprzedaż
naszych pachnących produktów

@lumycandles

Kogo
szukamy?
miłośników świec zapachowych,
osób ze zaangażowaną społecznością (profile w mediach
społecznościowych nie muszą być bardzo duże – ale ważne, żeby
przyciągały i angażowały społeczność),
osoby z profilami związanymi z relaksem, lifestylem, świecami,
odpoczynkiem, wystrojem wnętrz, itp., czyli żeby pasowały
tematycznie, a obserwatorzy będą potencjalną grupą docelową
także dla naszej marki
Szukamy dwóch rodzajów promotorów - dla odróżnienia nazwaliśmy
ich Ambasadorem Złotym i Srebrnym. Zasady na kolejnym arkuszu:
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Twórców i influencerów z kontami w social mediach

Zasady
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Złoty Ambasador/ka Lumy Candles
Wybrane zostaną maksymalnie 3 osoby
Co będzie brane pod uwagę przy wyborze?
1. Estetyczne, ładne zdjęcia na kontach społecznościowych
2. Liczba zaangażowanej społeczności
3. Najbardziej pasująca tematyka profili społecznościowych
Korzyści i przywileje:
1. Ambasadorzy pierwsi otrzymują świece i woski z nowymi zapachami lub nowe akcesoria
wprowadzane do sklepu pracowni
2. Otrzymywanie największych zniżek do własnego wykorzystania
3. Kody rabatowe dla swoich obserwatorów, z których zakupów otrzymają określony %
4. Prezenty dla Waszej społeczności do otrzymania w konkursach
Obowiązki:
Promowanie produktów w social media, posty i relacje
Organizacja konkursów i angażowanie swojej społeczności

Zasady
Srebrny Ambasador/ka Lumy Candles
Bez limitu, każdy kto spełnieni kryteria i zgodzi się na warunki współpracy

Korzyści i przywileje:
Kody rabatowe dla siebie i swoich obserwatorów, z których zakupów otrzymają %
Obowiązki:
Promowanie produktów w social media, posty i relacje, zachęcanie do korzystania z kodu
rabatowego podczas zakupów na lumy.pl
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Co będzie brane pod uwagę przy wyborze?
chęć promocji naszych produktów w social media (choć nie tylko tam)

Jak się zgłosić?

Napisz do nas!
Wyślij swoje zgłoszenie na kontakt@lumy.pl
W temacie wpisz "Ambasador/ka - zgłoszenie", a w treści napisz
nam coś o sobie, podaj linki do profili społecznościowych,
opcjonalnie statystyki z Instagrama, Socialblade etc. Podaj też
który typ współpracy Cię interesuje - Złoty czy Srebrny.
DZIĘKUJEMY i nie możemy się doczekać współpracy!
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@lumycandles

Dziękujemy!
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Pracownia świec sojowych
Lumy Candles
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Zapraszamy do zostania częścią naszej społeczności Ambasadorką lub Ambasadorem marki Lumy Candles
i całego świeczkowego stylu życia!
Pozdrowienia z pracowni!
Lumy Candles

