
Je bent geselecteerd om hét Product van 
het Jaar 2022 in België, Nederland en 

Frankrijk te testen. In deze #BICrefillable-
campagne maak je kennis met de duurzame 

scheerervaring van de nieuwe generatie 
BIC-scheersystemen: BIC Hybrid Flex voor 
mannen en BIC Clic Soleil voor vrouwen. 

Langer glad? ✅ Check. Hervulbare mesjes voor 
langer gebruik? ✅ Check. Klaar voor strakke 

bakkebaarden of zijdezachte benen? ✅ Check! 

Welkom



Een draaiende kop met beweegbare nanotechmesjes 
van titanium. Een multigriphandvat met balancerende 

bol voor zelfverzekerde controle. Én een precisiemesje 

voor de kleinste details. Met BIC Hybrid Flex scheer je 

de lastigste plekjes als een pro. Ideaal om te trimmen 

en stylen, met nette randen en strakke bakkebaarden. 

Glij moeiteloos en gecontroleerd langs elke contour 

van je lichaam met het navulbare scheersysteem van 

BIC Clic Soleil. Dit mesje scheert hoge toppen. En dit 

is waarom. Met het ergonomische handvat, speciaal 

ontworpen voor de manier waarop vrouwen zich 

scheren, werk je altijd gecontroleerd. Zelfs nat. De 

vochtinbrengende strip verrijkt met hydraterende aloë 

vera zorgt voor souplesse en een optimaal glijvermogen. 
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Algemene Tips  
✦ Zet jezelf in de spotlights terwijl je je benen, lichaam of gezicht scheert. 

✦ Laat zien hoe je het scheermesje gebruikt. Toon bijvoorbeeld je 
ochtendritueel. 

✦ Deel je scheerroutine: hoe begin je eraan? 

✦ Geef leuke tips en tricks, bijvoorbeeld voor verzorging na het scheren. 

✦ Voor mannen: focus op het precisiemesje, speciaal ontworpen om 
lastige plekken te bereiken (zoals onder de neus). 

✦ Voor vrouwen: focus op de kantelende kop die langs elke contour glijdt 
voor een glad en langdurig scheerresultaat. 

✦ Inspireer je volgers om het scheermesje zelf te testen.

✦ Wees authentiek en focus op kwalitatieve content.

Tips Voor Je IG-Posts  
 Toon jezelf met het scheermesje tijdens je 

badkamerrituelen. 

 Laat het scheermesje zien bij gebruiksmomenten, 
bijvoorbeeld tijdens je ochtendritueel of wanneer je je 
klaarmaakt voor een avondje uit.  

 Bespreek productkwaliteiten: duurzaam dankzij de 
navullingen, goede prijs-kwaliteitverhouding, gemakkelijk in 
gebruik, precies en glad resultaat.

 Plezier & rust

 Health & lifestyle

 BIC is ‘down-to-earth’, hou het dus simpel. 

 Toon het unboxen, de inhoud van de doos, de flyer en de 
campagnegids. 

 Laat zien hoe het scheermesje deel uitmaakt van je dag. 
Hoe past het in je dagelijkse routine?

 Wanneer neem je een momentje voor jezelf? 

 Plan een moment van selfcare in.

Do´s 
✓ Toon foto’s van jou met het scheermesje. Een productshot 

kan natuurlijk ook, of een combinatie van de twee.

Don´ts 
✗  ‘Koop het nu’, ‘Koop het hier’ …
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Post die 3 berichten 
ten laatste 4 weken 

na ontvangst van 
je pakket. Je krijgt 
van ons nog een 
influencerbriefing 
en een paar dm’s. 
Zo weet je precies 
wat je moet posten 

en wanneer. 

#hybridflex #mybictime #refillable

@bic_group en @theinsidersbenl 

#BICrefillable-berichten op Instagram 
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Maak minstens 

1 post op je 
IG-feed of 

deel een reel.
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Jij weet natuurlijk als 

geen ander wat je 
volgers willen zien. Blijf 
dus zeker trouw aan je 
eigen stijl in al je posts, 

story’s en reels. Hier 
zijn alvast een paar 

tips. 
deel een reel.

2
Deel minstens 

2 foto's of 
video's via je 

stories.

Tag je!
tag je als business partner. 

Scan Me! Scan Me! Scan Me! Scan Me!



Heb je nog vragen?
Stuur dan een mail naar info@theInsiders.eu 

of dm ons. We helpen je zo snel mogelijk verder.


