
Hé creatieveling, je bent geselecteerd om het nieuwe assortiment premiumkleurpotloden en 
-stiften van BIC te testen. In deze #BICintensity-campagne verwen je je innerlijke artiest 
en til je je creatieve uitlatingen naar een hoger niveau met intense, knallende kleuren. 

Welkom



Intensity Premium Pencils
Breng jouw illustraties tot leven met deze nieuwe kleurpotloden voor 
volwassenen in maar liefst 24 intense kleuren. Met deze zachte, 
veegvaste en sterk gepigmenteerde potloden teken en kleur je als een 
echte professional.

Intensity Premium Felt Pens
Laat je innerlijke artiest helemaal los tijdens het kleuren, schetsen 
of tekenen met deze kleurstiften voor volwassenen. De kwaliteitsvolle 
viltstiften creëren met hun stevige punt lijnen van 0,73 millimeter en 
liggen comfortabel in de hand dankzij hun rubberen grip. Zo kleur je 
moeiteloos grote vlakken in. 

Intensity Dual Tip Markers
Iedereen houdt van een goede 2-in-1stift. De Intensity Dual Tip Markers 
hebben een fijne viltstift aan de ene kant en een zachte penseelpunt 
aan de andere. Dankzij de penseelpunt kun je grote vlakken inkleuren 
of aan kalligrafie of handletteren doen. Draai de stift om en gebruik de 
dunne punt die lijnen van 0,7 millimeter creëert. Perfect om te schrijven, 
gedetailleerd te tekenen of kleine vlakken in te kleuren.

Intensity Metallic Permanent Markers
Doordeweekse objecten personaliseren met een metalen glans? Dat 
doe je voortaan in goud, zilver, brons, paars en blauw. De permanente 
markers blijken ideaal om te schrijven en kleuren op poreuze 
oppervlakken, zoals papier en karton.  

Scan Me!

Scan Me! Scan Me!

Scan Me! 3
Scan de QR Code.
Bij je post & story’s 
tag je de links naar 
de producten via 
bol.com, afhankelijk 
van welke producten 
je een content post 
maakt. Je hoeft niet 
alle vier de links op 
hetzelfde moment 
te gebruiken want 
dan heeft het 
minder effect.

#BICintensity  #mybictime
@bic_group @bicstationeryeu

Algemene Tips 
✷ Zet jezelf in de spotlights tijdens je creatieve uitlatingen.   
✷ Deel je artistieke routines: hoe begin je eraan? 
✷ Toon hoe je creatief aan de slag gaat met de stiften, potloden en 

markers van BIC. 
✷ Geef leuke tips en tricks voor andere creatievelingen. 
✷ Creëer een warm en intens gevoel met de kleuren. 
✷ Gebruik veel en felle kleuren in je content. 
✷ Gebruik de pasteltinten in je content. 
✷ Inspireer je volgers om hun creativiteit de vrije loop te laten. 
✷ Stimuleer je volgers om het nieuwe Intensity-assortiment zelf te testen. 
✷ Straal rust, creativiteit en positiviteit uit in je posts.

#BICintensity -berichten op Instagram

1
Maak minstens 
1 post op je 
IG-feed of 

post een reel.

4
Doe dit ten 

laatste 4 weken 
na ontvangst 
van je pakket. 

2
Deel minstens 
2 foto's of 

video's via je 
stories.

5
Je krijgt van ons nog en 
een paar dm’s. Zo weet 
je precies wat je moet 
posten en wanneer.

Tag je!

Tips voor je ig-posts 
✷ Toon jezelf met de potloden, stiften en markers.
✷ Laat de potloden, stiften en markers zien bij 

gebruiksmomenten, bijvoorbeeld wanneer je schetst, 
schildert, kleurt, ontwerpt. 

✷ Bespreek productkwaliteiten: professionele uitstraling, 
uitgebreid en verrassend assortiment, intense kleuren. 

✷ Plezier & rust.
✷ Vrolijkheid & energie.
✷ Positieve vibe.
✷ BIC is ‘down-to-earth’, hou het dus simpel.
✷ Toon het unboxen, de inhoud van de doos, de kleurrijke 

flyer en de campagnegids.
✷ Wanneer neem je een momentje voor jezelf? 
✷ Plan een moment van rust en meditatie in door te 

tekenen, schilderen, kleuren.

Do´s 
✓ Toon foto’s van jou met de potloden, stiften en markers. 

Een productshot kan natuurlijk ook, of een combinatie van 
de twee.

✓ Maak een creatieve tutorial met de potloden, stiften of 
markers. 

Don´ts 
✗ ‘Koop het nu’, ‘Koop het hier’

#BICintensity
#mybictime



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

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


